Warszawa, 7 marca 2011
Komunikat Prasowy

STAN WIERCENIA SHYRAK 1 W REJONIE AKTIUBI SKA
W KAZACHSTANIE
Zarz d Petrolinvest S.A., nawi zuj c do komunikatu prasowego z dnia 31 stycznia 2011 roku
dotycz cego prac wiertniczych na strukturze Shyrak, przedstawia w poni szym komunikacie
kolejne informacje o stanie prac na odwiercie Shyrak-1 wykonywanych w ramach koncesji OTG
w Kazachstanie.
Zako czono kolejny etap wiercenia – g boko odwiertu 5.350 m. Na podstawie wyników
wiercenia i pomiarów geofizycznych stwierdzamy, e znajdujemy si w warstwach podsolnych.
Aktualnie, zgodnie z projektem, odwiert jest przygotowany do zapuszczenia oraz
zacementowania kolumny rur ok adzinowych.
W dniu 24 lutego 2011 roku w odwiercie Shyrak 1 zako czono wiercenie cz ci przeznaczonej pod
rury rednicy 251 mm. Na podstawie bada próbek ska pobranych z odwiertu oraz wykonanych w
odwiercie pomiarów geofizycznych wiadomo, e na g boko ci 5.336 m nawiercono serie osadów
marglisto-ilastych, która najprawdopodobniej jest ju stropow cz ci utworów podsolnych
dolnego permu. Ska y te s uszczelnieniem dla ni ej zalegaj cych rafowych ska zbiornikowych,
buduj cych przewidywane z a ropy naftowej i gazu ziemnego.
Informacja techniczna dotycz ca wykonanych prac.
Proces przewiercania warstw skalnych le cych nad tymi, w których przewidywane jest
wyst powanie z a w glowodorów wymaga wykonania szeregu skomplikowanych prac maj cych
na celu zapewnienie bezpiecze stwa odwiertu, w tym przede wszystkim utrzymania równowagi
ci nie w odwiercie oraz jego prawid owej rednicy.
W czasie wiercenia najwi ksze problemy techniczne wynika y z plastycznego zachowywania si
soli, co wymusi o stosowanie w ko cowym odcinku odwiertu ci kiej p uczki wiertniczej o ci arze
ciwym 1.9 g/cm3. Na tak aktywne zachowywanie si osadów solnych wp yw mia a mi dzy
innymi obecno w nich gazu ziemnego.
Dla wiercenia w warstwach skalnych buduj cych wysad solny (wysad solny, diapir - kopu owata
forma tektoniczna powsta a w wyniku zdeformowania plastycznych warstw osadów solnych),
oprócz zwi kszenia ci aru p uczki, przyj to technologi wiercenia polegaj
na okresowym
wyci ganiu i zapuszczaniu zestawu wiertniczego i w razie potrzeby przerabianiu odwiertu w celu
utrzymania jego prawid owej rednicy. Technologia ta w pe ni si sprawdzi a – nie zanotowano
adnych awarii wiertniczych i odwiert zosta dowiercony do sp gu utworów solno-anhydrytowych
(ich dolnej granicy). Nale y doda , e ka dorazowe wyci gni cie na powierzchni i ponowne
zapuszczenie zestawu wiertniczego w tych warunkach i przy tej g boko ci trwa o od 4 do 5 dni.
Prace wiertnicze w ostatnich tygodniach prowadzone by y bez awarii i w dobrym tempie pomimo
bardzo trudnych warunków pogodowych i temperatur si gaj cych minus 35 st. C.
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Jeste my zadowoleni z obecnego zaawansowania odwiertu Shyrak-1, co jest wynikiem bardzo
dobrej wspó pracy ca ego polsko-kazachskiego zespo u. Przewiercenie mi szych warstw
plastycznych ska solnych bez adnych wi kszych problemów, w warunkach silnych objawów gazu
ziemnego nale y uzna za du y sukces techniczny. Odnotowywane objawy w glowodorów
potwierdzaj jednocze nie perspektywiczno wykonywanego odwiertu – powiedzia Micha
My liwiec G ówny Geolog Petrolinvest S.A.
Informacja geologiczna dotycz ca obiektu Shyrak.
Jak ju wcze niej informowano obiekt Shyrak po ony jest na pograniczu dwóch basenów
naftowych bardzo bogatych w z a ropy i gazu, basenu pó nocno-kaspijskiego oraz basenu
zapadliska przeduralskiego. Charakter poszczególnych elementów systemu naftowego czyni go
obiektem unikalnym pod wzgl dem potencja u i perspektywiczno ci.
Pierwszym unikalnym elementem systemu naftowego Shyrak jest obecno mi szych ska dewonu
rodkowego, bogatych w substancj organiczn i uwa nych w obu basenach za g ówn seri
macierzyst dla ropy naftowej i gazu ziemnego. Ska y te, o wyj tkowo du ej mi szo ci (grubo ci)
od 1.000 do 1.300 m w rejonie Shyrak, zosta y jednoznacznie zidentyfikowane na danych
sejsmicznych na bardzo du ym obszarze.
Generacja w glowodorów w rejonie odwiertu zosta a dowiedziona obserwowanymi w p uczce
wiertniczej w czasie przewiercania utworów solno-anhydrytowych ladami gazu ziemnego i ropy
naftowej. Obecno w glowodorów w tych ska ach jest wynikiem ich powolnego, lecz ze wzgl du
na trwanie tego procesu przez miliony lat, zauwa alnego przemieszczania si ku górze z ni ej
po onego z a.
Powstanie dobrej jako ci ska zbiornikowych o du ej mi szo ci zwi zane jest w rejonie Shyrak z
rozwojem sprzyjaj cych warunków paleogeograficznych w okresie karbonu i dolnego permu.
Wtedy to wynoszenie obszaru Shyrak wzd du ego systemu uskoków wytworzy o idealne warunki
dla rozwoju p ytkowodnych, porowatych osadów w glanowych, w tym równie co najmniej 700
metrowej mi szo ci organogenicznych osadów rafowych dolnego permu. Takie same ska y
zbiornikowe s nasycone rop naftow i gazem ziemnym w wielu z ach s siaduj cych z obszarem
kontraktu (koncesji) OTG, w tym przede wszystkim w dobrze zbadanych z ach Karachaganak i
Orenburg. Fakt istnienia tych ska w rejonie Shyrak potwierdzaj zarówno wykonane badania
sejsmiczne, jak i korelacje z danymi z odwiertów z rejonu Orenburga. Wyniki bada dokumentuj
obiekt rafowy o d ugo ci oko o 20 km i szeroko ci oko o 4-5 km, co przy sumarycznej mi szo ci
(grubo ci) ska rafowych dolnego permu i karbonu, przekraczaj cej znacznie 1.000 m, daje
ogromny, unikalny potencja dla akumulacji w glowodorów.
Ten sam system uskoków, który przyczyni si do wynoszenia bloku Shyrak i powstania ska
rafowych by równie drog migracji w glowodorów ku górze z dewo skich ska macierzystych.
Pu apka z owa Shyrak uszczelniona zosta a przez ska y ilasto-margliste najwy szej cz ci dolnego
permu. Ska y te zosta y najprawdopodobniej nawiercone w odwiercie Shyrak 1 w g boko ci 5.3365.350 m. Jeszcze wy ej rol dodatkowego uszczelnienia pe ni prawie 400 metrowa awica
anhydrytów oraz ponad 4 kilometrowej mi szo ci wysad solny. Takie wielostopniowe
uszczelnienie znacznie zmniejsza ryzyko nieszczelno ci pu apki Shyrak.
W trakcie przewiercania warstw anhydrytów obserwowane by y objawy w glowodorów.
Zarejestrowane lady ropy naftowej, ilo gazu ziemnego w p uczce wiertniczej, jak i jego sk ad
chemiczny wskazuj na cis y zwi zek z przewidywanym z em zalegaj cym w osadach
podsolnych. To zjawisko emanacji gazu do wysadu solnego ze z a ju wcze niej
zidentyfikowane zosta o na danych sejsmicznych, a ich wyst pienie oznacza, e w pe ni
potwierdzaj si nasze wcze niejsze obserwacje i wnioski – komentuje Micha My liwiec G ówny
Geolog Petrolinvest SA.
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Plan prac na najbli szy okres.
W chwili obecnej odwiert przygotowywany jest do zapuszczenia i zacementowania kolumny rur
ok adzinowych 9 5/8 cala. Wszystkie zwi zane z tym operacje techniczne oraz konieczne po
zako czeniu rurowania i cementowania przezbrojenie wylotu odwiertu i przygotowania do
ponownego rozpocz cia wiercenia powinny zosta zako czone w ci gu oko o 4-5 tygodni.
Nast pnie planowane jest wznowienie wiercenia kolejnej sekcji odwiertu w obr bie z owych serii
skalnych mniejsz rednic widra pod kolumn rur ok adzinowych 7 cali.
W tym ostatnim etapie wiercenia zostan
ropono ne.

przewiercone spodziewane, zbiornikowe warstwy

Zabezpieczenie odwiertu rurami ok adzinowymi 9 5/8 cala umo liwi nam obni enie ci aru
uczki wiertniczej w celu unikni cia jej ucieczek w planowanych do przewiercenia ni ej
zalegaj cych porowatych ska ach ropono nych. Nast pnie wiercenie b dzie kontynuowane w
warstwach podsolnych - w ska ach zbiornikowych pochodzenia rafowego - a w przypadku
potwierdzenia w nich obecno ci w glowodorów, po zako czeniu wiercenia zostan wykonane
próby z owe, które okre wydajno pierwszego odwiertu oraz wst pnie wielko odkrytego
a – informuje Bertrand Le Guern.
Opieraj c si na wynikach odwiertu, zak adaj c pozytywn realizacj kolejnych, technicznych
etapów prac, przejdziemy do planowania fazy 2 – zagospodarowania z a. Wst pem do
zagospodarowania b dzie próbna eksploatacja, której celem jest dok adna ocena wielko ci
zasobów z a i wydajno ci odwiertów. Wa
cz ci planowania fazy 2 b
projekty
koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i magazynowania wydobywanej ropy
naftowej, zagospodarowania towarzysz cego ropie naftowej gazu ziemnego oraz przygotowania
ropy do transportu - dodaje Prezes Le Guern.
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Niniejszy komunikat prasowy zosta przekazany Pa stwu przez Petrolinvest S.A. („Spó ka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów
informacyjnych. Prosimy o uwa ne zapoznanie si z tre ci poni szego zastrze enia. Z uwagi na mo liwo dokonywania zmian lub
aktualizacji tre ci niniejszego komunikatu (w tym zastrze enia), powinni Pa stwo zapozna si z ca jego tre ci , w tym z tre ci
zastrze enia za ka dym razem, kiedy zapoznajecie si Pa stwo z tre ci niniejszego komunikatu prasowego. Spó ka, aden z jej
akcjonariuszy, cz onków organów zarz dzaj cych lub nadzoruj cych czy te pracowników nie sk ada ani nie jest zobowi zany do sk adania
jakichkolwiek o wiadcze lub zapewnie zwi zanych z tre ci niniejszego komunikatu prasowego.
Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie s skierowane ani przeznaczone do udost pniania osobom znajduj cym si na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w adnym systemie prawnym, w którym publikacja czy
rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym by oby niezgodne z obowi zuj cymi w tym systemie
przepisami prawa. Informacje te nie stanowi ani nie s elementem oferty sprzeda y ani jakiejkolwiek zach ty do z enia oferty sprzeda y,
ani do z enia oferty kupna papierów warto ciowych Spó ki. Papiery warto ciowe Spó ki nie zosta y zarejestrowane w trybie
Ameryka skiej Ustawy o Papierach Warto ciowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z pó niejszymi zmianami) i bez stosownej
rejestracji nie mog by przedmiotem oferty ani sprzeda y na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, e zgodnie z maj cymi
zastosowanie wyj tkami od lub w ramach transakcji nie podlegaj cej wymogom rejestracyjnym na podstawie powy szej ustawy i
odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy komunikat prasowy ani adna informacja w nim zawarta nie stanowi ani nie s elementem
zaproszenia do sprzeda y, ani jakiejkolwiek zach ty do z enia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach
prawnych, w których wykonanie powy szych czynno ci stanowi oby naruszenie obowi zuj cych przepisów i na terenie tych systemów nie
dzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji.
Informacje udost pniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów warto ciowych
Spó ki, nie stanowi oferty sprzeda y ani zach ty b
zaproszenia do nabywania lub sk adania zapisów na papiery warto ciowe Spó ki.
adna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów
finansowych w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowi cych
rekomendacje dotycz ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji,
informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mog stanowi podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotycz cej
papierów warto ciowych Spó ki.
Zarz d Spó ki dok ada nale ytej staranno ci aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym by y prawdziwe i
rzetelne, jednak e ani Zarz d Spó ki ani Spó ka (ani aden z jej akcjonariuszy, cz onków organów nadzoruj cych czy te pracowników) nie
ponosi odpowiedzialno ci za rzetelno ani prawdziwo informacji publicznie dost pnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mog zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, przy czym jakiekolwiek
stwierdzenia dotycz ce przysz ci to jedynie potencjalne wyniki zdarze , o których mowa w komunikacie prasowym odznaczaj ce si
znacznym poziomem ryzyka i niepewno ci, opieraj ce si na szeregu za
(dotycz cych dzia alno ci Spó ki, sytuacji ekonomicznej,
mo liwo ci inwestycyjnych Spó ki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spó ki etc.), które nie zosta y wskazane w
tre ci niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotycz ce przysz ci nie stanowi gwarancji przysz ych wyników oraz wi
si z
ryzykiem i brakiem pewno ci ich realizacji. Z uwagi na mo liwo wyst pienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o
których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikaj ce z jej wykonania zyski Spó ki nie s pewne.
Szczegó owy opis czynników ryzyka zwi zanych z inwestowaniem w papiery warto ciowe Spó ki znajduje si w raporcie rocznym Spó ki za
2009 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spó ki pod adresem http://www.petrolinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html.
Z zastrze eniem dope nienia obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa (dotycz cych m.in. przekazywania informacji poufnych), Spó ka
niniejszym o wiadcza, e nie jest zobowi zana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotycz cych informacji zawartych w
niniejszym komunikacie prasowym ani przyj tych za
strategii Spó ki w odniesieniu do tych informacji.
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