Warszawa, 10 marca 2010
Komunikat Prasowy

EBOiR ZAINWESTUJE 50 MILIONÓW DOLARÓW W
PROJEKTY PETROLINVESTU W KAZACHSTANIE.

Petrolinvest informuje, że w dniu 9 marca 2010 roku, Zarząd Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) podjął decyzję o udzieleniu Spółce finansowania na prace
poszukiwawczo-wydobywcze w Kazachstanie w wielkości $50 milionów w formie pożyczki
zamiennej na akcje Petrolinvestu.
Fundusze pozyskane z EBOiR zostaną przeznaczone na prace geologiczno-wiertnicze
na koncesjach OTG i EmbaYugNeft.
Paweł Gricuk, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A., komentując decyzję Zarządu EBOiR
stwierdził: „Decyzja Zarządu EBOiR jest rezultatem wielomiesięcznego, szczegółowego
badania przeprowadzonego przez specjalistów Banku na projektach poszukiwawczych
Petrolinvestu w Kazachstanie. Wraz z decyzją otrzymaliśmy nie tylko zapewnienie
finansowania do prowadzenia dalszych prac w Kazachstanie ale także wsparcie
największego inwestora instytucjonalnego w naszym regionie, znanego z bardzo
konserwatywnego zarządzania ryzykiem. Jesteśmy dumni, że nasza Spółka otrzyma
finansowanie z EBOiR – światowej instytucji finansowej, która stawia wysokie wymagania
w zakresie ładu korporacyjnego ”.

■

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”)

EBOiR jest międzynarodową instytucją finansową wspierającą projekty w 29 krajach
od Europy Środkowej po Azję Centralną. Inwestuje głównie w sektor prywatny, gdzie
potrzeby klientów nie są w pełni zaspokajane przez rynek, promuje przedsiębiorczość
i wspiera przemiany w kierunku otwartej i demokratycznej gospodarki rynkowej.
EBOiR jest największym inwestorem w tym regionie, a swoją obecnością w poszczególnych
krajach przyciąga również bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Bank inwestuje głównie
w przedsiębiorstwa prywatne, zazwyczaj we współpracy z innymi partnerami handlowymi,
zapewnia finansowanie dla sektora finansowego, jak również realnej gospodarki, zarówno
nowych inicjatyw, jak i spółek już istniejących. EBOiR współpracuje też ze spółkami sektora
publicznego, wspierając prywatyzację, restrukturyzację przedsiębiorstw państwowych oraz
działając w kierunku poprawy gospodarki komunalnej.
Aby móc w pełni realizować swoje cele, należący do 61 państw i dwóch instytucji
międzyrządowych EBOiR utrzymuje bliskie stosunki polityczne z władzami państw, rządami
oraz przedstawicielami różnych społeczności. We wszystkich aspektach działalności EBOR
utrzymuje najwyższe standardy ładu korporacyjnego i stabilnego wzrostu. Jako instytucja
publiczna stosuje rygorystyczną politykę informacyjną.
www.ebrd.com
■

PETROLINVEST

Od 2006 celem strategicznym Spółki Petrolinvest było stworzenie wiodącej spółki
w Europie Środkowej, która inwestuje w aktywa spółek poszukujących i wydobywających
ropę naftową oraz gaz w krajach o dużym potencjale naftowym takim jak: Republika
Kazachstanu czy Federacja Rosyjska. W 2007 roku Petrolinvest z dużym sukcesem
zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od debiutu Spółka
konsekwentnie realizowała swoją strategię.
Obecnie Petrolinvest posiada udziały w czterech firmach poszukiwawczych oraz
poszukiwawczo-wydobywczych działających na terenie Kazachstanu: OilTechnoGroup (OTG),
EmbaYugNieft (Emba), Profit i Aktau Transit (pięć kontraktów: OTG, Żubantam-Żusałysaj,
Dautskoje, Tjubedżik, Żangurszi). Łączna powierzchnia obszarów kontraktów wynosi 12,8 tys.
km2. Kontrakty obejmują obszary położone w najbardziej atrakcyjnych basenach naftowych.
Sąsiadują z już odkrytymi i eksploatowanymi złożami takimi jak: Karaczaganak (udziałowcy:
m.in. British Gas, Chevron, ENI, Łukoil), Kaszagan (Total, ENI, Shell, Exxon Mobil,
ConocoPhillips, KazMunaiGaz, Inpex), czy Tengiz (Chevron, ExxonMobil, KazMunaiGaz,
LukARCO).
Petrolinvest zainwestował około 340 mln dolarów w prace poszukiwawcze i wydobywcze
w Republice Kazachstanu. Raport niezależnego audytora McDaniel, potwierdził wielkość
i klasyfikację zasobów na terenie kontraktów Petrolinvest na łączną kwotę 2,7 miliardów
dolarów, natomiast łączna wielkość zasobów na kontraktach kontrolowanych przez Spółkę
na poziomie ponad 2 miliardów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

DEFINICJE:
Obszar kontraktu – jest to część powierzchni Ziemi na której zgodnie z warunkami opisanymi w Kontrakcie firma, która podpisała
kontrakt zgodnie z prawem Republiki Kazachstanu ma prawo do prowadzenia poszukiwań i/lub wydobywania węglowodorów. Częścią
kontraktu jest specjalny dokument (ros. geologicieskij otwod, ang. geological allotment) w którym podane są współrzędne geograficzne
punktów narożnych obszaru kontraktu.

Złoże- nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin jednocześnie w takiej ilości i w takich warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej
wydobycie i wykorzystanie.

Ekwiwalent ropy naftowej - (BOE, Barels of Oil Equivalent) – ponieważ węglowodory występują w różnych stanach skupienia (gazowe,
ciekłe i stałe) do mierzenia ich ilości używane są różne jednostki. Dla ropy naftowej i kondensatu, które są cieczami używane są jednostki
objętości takie jak m3, czy baryłki, czy też jednostki wagi, jak tony. Dla gazu ziemnego są to metry sześcienne lub stopy sześcienne
(Stany Zjednoczone). Do celów porównawczych przy publikacji statystyk często używa się tzw. ekwiwalentu ropy naftowej.
Wylicza się go następująco:
- 1000 m3 gazu ziemnego jest równe 1 tonie ropy naftowej;
- 6 milionów stóp sześciennych (6 MMcf ) gazu ziemnego jest równe 1 tysiącu baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (1 Mboe).

Baryłka, bbl - jednostka objętości ropy naftowej równa 42 US galonom i 159 litrom.
http://www.petrolinvest.pl/pl/slownik-terminow-geologicznych-/57.html

Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Państwu 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 możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji treści niniejszego
komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia za każdym razem, kiedy otrzymanie
Państwo zaktualizowaną treść 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 oświadczeń lub zapewnień
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 Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (US Securities
Act of 1933 z późniejszymi zmianami) i bez stosownej rejestracji nie mogą być 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 stanowić 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 rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Istotne informacje dotyczące inwestycji, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym zostały zawarte w raporcie bieżącym Spółki z dnia 9
marca 2010 nr 14/2010. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie
rocznym Spółki za 2008 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 założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.
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