Warszawa, 31 stycznia 2011
Komunikat Prasowy

STAN WIERCENIA SHYRAK 1 W REJONIE AKTIUBIŃSKA
W KAZACHSTANIE
Zarząd Petrolinvest S.A., nawiązując do komunikatu prasowego z dnia 6 grudnia 2010
roku dotyczącego wznowienia prac wiertniczych na strukturze Shyrak, przedstawia w
poniższym komunikacie szczegółowe informacje o stanie wiercenia na Shyrak 1.
W czasie wykonywania odwiertu Shyrak 1 obserwowane jest bardzo wysokie zgazowanie
płuczki wiertniczej oraz ślady ropy naftowej. Przy przewiercaniu skał anhydrytowych
całkowite zgazowanie płuczki wynosi od 20 do 30%, a w niektórych ich partiach osiąga
wartości nawet 80%. Gaz ziemny oprócz metanu zawiera dużo ciężkich węglowodorów
grupy od propanu, przez izobutan do n-butanu, co dowodzi jego związku z akumulacjami
ropy naftowej. Objawy węglowodorów w pełni potwierdzają istnienie w bezpośredniej
bliskości odwiertu generacji i migracji ropy i gazu.
Tak znaczące objawy podtrzymują również bardzo wysokie prawdopodobieostwo odkrycia
w niżej ległych osadach podsolnych bardzo dużego złoża ropy naftowej z wysokim
wykładnikiem gazowym lub złoża gazu z wysoką zawartością kondensatu. – komentuje
Michał Myśliwiec Główny Geolog Petrolinvest S.A.
Wszystkie prace, które wykonaliśmy przez ostatnie siedem tygodni jednoznacznie
potwierdzają perspektywiczność struktury Shyrak. Jestem przekonany, że w najbliższym
czasie będziemy w stanie przestawić szczegółowe dane pozwalające określić wartość tej
struktury – powiedział Bertrand Le Guern Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.
Niezależny ekspert firma McDaniel & Associates Ltd., jedna z wiodących na świecie firm
wyspecjalizowanych w szacowaniu zasobów ropy naftowej i gazu, określił zasoby
perspektywiczne węglowodorów dla struktury Shyrak na poziomie ok. 311 milionów
baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (wartośd średnia).
Odwiert poszukiwawczy Shyrak 1 wykonywany jest w strefie przejściowej pomiędzy
basenem północno-Kaspijskim i zapadliskiem przeduralskim, dwoma światowej klasy
basenami naftowymi. Celem odwiertu jest przebadanie pułapek złożowych położonych w
dwóch poziomach osadów podsolnych: dolnym permie i karbonie. Na podstawie
interpretacji danych sejsmicznych oraz korelacji z występującymi w sąsiedztwie złożami
przewiduje się, że oba poziomy będą zawierały skały zbiornikowe pochodzenia rafowego,
co daje wysokie prawdopodobieostwo bardzo dobrych właściwości zbiornikowych mimo
głębokości poniżej 5.100 metrów.
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Przewidywana miąższośd rafowych skał węglanowych dolnego permu wynosi około 700
metrów dla całej struktury o wymiarach 20 na 5 km. Ponadto pod skałami dolnego permu
spodziewane jest występowanie co najmniej 1.000 m miąższości podobnego pochodzenia
skał węglanowych karbonu.
Wykonywanie odwiertu Szyrak 1 rozpoczęto w grudniu 2008 roku. W styczniu 2009 roku
wiercenie zostało czasowo wstrzymane przy głębokości 1.231,5 metrów. Dalsze wiercenie
rozpoczęto ponownie 6 grudnia 2010 roku i obecnie odwiert osiągnął głębokośd 5.020
metrów. Przewiercane są kungurskie osady wysadu solnego wykształcone w postaci soli
kamiennej z przeławiceniami anhydrytów, iłowców i mułowców. Utrzymywane jest bardzo
dobre tempo przewiercania wysadu solnego.
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Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Paostwu przez Petrolinvest S.A. („Spółka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów
informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Z uwagi na możliwośd dokonywania zmian lub
aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Paostwo zapoznad się z całą jego treścią, w tym z treścią
zastrzeżenia za każdym razem, kiedy otrzymanie Paostwo zaktualizowaną treśd niniejszego komunikatu prasowego. Spółka, żaden z jej
akcjonariuszy, członków organów zarządzających lub nadzorujących czy też pracowników nie składa ani nie jest zobowiązany do składania
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeo lub zapewnieo związanych z treścią niniejszego komunikatu prasowego.
Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie są skierowane ani przeznaczone do udostępniania osobom znajdującym się na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w żadnym systemie prawnym, w którym publikacja czy
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym byłoby niezgodne z obowiązującymi w tym systemie
przepisami prawa. Informacje te nie stanowią ani nie są elementem oferty sprzedaży ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty sprzedaży,
ani do złożenia oferty kupna papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane w trybie
Amerykaoskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami) i bez stosownej
rejestracji nie mogą byd przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi
zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym na podstawie powyższej ustawy i
odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem
zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach
prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów nie
będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji.
Informacje udostępniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych
Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki.
Żadna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów
finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji,
informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mogą stanowid podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej
papierów wartościowych Spółki.
Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym były prawdziwe i
rzetelne, jednakże ani Zarząd Spółki ani Spółka (ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów nadzorujących czy też pracowników) nie
ponosi odpowiedzialności za rzetelnośd ani prawdziwośd informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za
2009 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem http://www.petrolinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html.
Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (dotyczących m.in. przekazywania informacji poufnych), Spółka
niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotyczących informacji zawartych w
niniejszym komunikacie prasowym ani przyjętych założeo strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.

