Warszawa, 21 września 2010
Komunikat Prasowy

NOWE ZŁOŻE PETROLINVESTU
W dniu 20 września 2010 roku Petrolinvest S.A. podpisał przedwstępną umowę
nabycia 50% udziałów w rosyjskiej spółce Bogordsknieft prowadzącej przemysłowe
wydobycie ropy naftowej w okolicach Saratowa na terenie Federacji Rosyjskiej.
Firma ta wydobywa obecnie ok. 1 mln baryłek rocznie i zamierza zwiększyć
to wydobycie do 3 mln baryłek w skali roku. Potwierdzone zasoby ropy naftowej
wynoszą ok. 45 mln baryłek, zaś zasoby perspektywiczne szacowane są na poziomie
dodatkowych 20 mln baryłek.
W ramach podpisanej umowy Petrolinvest będzie uprawniony do przeprowadzenia
dodatkowego badania spółki Bogorodsknieft obejmującego m.in. kwestie
korporacyjne, prawne i finansowe. Badanie w odniesieniu do posiadanych
i eksploatowanych zasobów ropy naftowej zostało już zakończone. Ostateczna decyzja
o akwizycji zostanie podjęta do końca 2010 roku.
„Akwizycja Bogorosknieft jest dla Petrolinvestu bardzo interesująca. Eksperci
Petrolinvestu odbyli już wizytę na eksploatowanych przez nią złożach. Bogorodsknieft
to dobrze zorganizowana firma prowadząca od kilku stabilne wydobycie
wysokojakościowej ropy naftowej. Sprzedawana jest ona przede wszystkim na eksport
na korzystnych warunkach finansowych. Bogorodsknieft posiada w pełni rozwiniętą
infrastrukturę złożową, w tym własne centrum dystrybucji ropy naftowej, do którego
ropa transportowana jest rurociągami. To ważny element, gdyż rozpoczęcie
przemysłowej eksploatacji kolejnych odwiertów będzie się wiązać z niższymi
nakładami inwestycyjnymi. Potencjalna akwizycja tej firmy to krok w realizacji
strategii Petrolinvestu zmierzającej do prowadzenia działalności wydobywczej
i sprzedaży ropy naftowej.” – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu
Petrolinvest S.A.
Finalizacja transakcji uwarunkowana jest dokończeniem procesu badania spółki oraz
ustaleniem ostatecznych warunków transakcji, w tym ceny.
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Bogorodsknieft od kilku lat prowadzi stabilne wydobycie ropy naftowej. Spodziewane
wydobycie ropy naftowej w 2010 roku wyniesie około 1 mln baryłek.
Po zagospodarowaniu drugiego złoża i włączeniu do wydobycia kolejnych odwiertów
przewiduje się zwiększenie wydobycia do około 3 mln baryłek rocznie. Wydobywana
ropa naftowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami i zaliczana jest
do ropy lekkiej. Wydajność odwiertów jest stabilna i wynosi średnio około 400 baryłek
z pojedynczego odwiertu na dobę.
Złoża znajdują się na niedużych głębokościach od 800 do 1200 m i charakteryzują się
prostą budową geologiczną, dzięki czemu ich zagospodarowanie nie jest technicznie
złożone oraz nie wymaga wysokich nakładów finansowych.
Bogorodsknieft posiada bardzo dobrą infrastrukturę służącą przemysłowej eksploatacji
ropy naftowej w tym własną bazę dystrybucyjną obejmującą zbiorniki
do magazynowania ropy naftowej oraz cysterny do jej przewozu. Poszczególne złoża
połączone są z bazą dystrybucyjną własnym rurociągiem. Istniejąca już infrastruktura
umożliwi zarówno przyspieszenie włączenia do przemysłowej eksploatacji kolejnych
wykonanych odwiertów, jak i zmniejszenie nakładów inwestycyjnych koniecznych
dla dalszego zagospodarowania złóż w celu zwiększenia wydobycia do poziomu 3 mln
baryłek rocznie.
Ropa naftowa jest sprzedawana w większości na eksport i transportowana rurociągiem
„Przyjaźń” do Polski i Niemiec.
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