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Treść raportu:  

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. 

("Serinus", "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemy SEDAR przekazywana jest 

informacja, że zlokalizowane w centralnej Tunezji pole Sabria ("Sabria") jest nieczynne z powodu lokalnych 

protestów, które odcięły dojazd do Centralnej Stacji Przetwarzania (ang. Central Processing Facility - "CPF"). 

Serinus, za pośrednictwem swojej spółki zależnej (100% udziału) Winstar Tunisia B.V. ("Winstar"), posiada 45 

proc. udział operacyjny w Sabrii i jest jej operatorem, natomiast pozostałe 55 proc. należy do państwowej 

spółki naftowej Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières ("ETAP"). Przed wyłączeniem wydobycie na polu 

Sabria wynosiło ok. 700 boe/d netto dla Serinus (1.550 boe/d brutto). 

Początkowo protest dotyczył pola El Franig, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, na północny-zachód 

od Sabrii, którego operatorem jest inna spółka. W czasie, gdy protestujący zajęli się zamykaniem i ewakuacją El 

Franig, załoga Winstar w sposób kontrolowany wyłączyła odwierty i instalacje na Sabrii, zapobiegając 

potencjalnym uszkodzeniom, które mogłyby wystąpić w przypadku przeprowadzenia wyłączenia bez 

zachowania procedur. Następnie protestujący przenieśli się na teren Sabrii i wymogli, aby większość załogi 

Winstar zaprzestała pracy i opuściła CPF. Po rozmowach z protestującymi większość załogi opuściła CPF, z 

wyjątkiem trzech pracowników Spółki, którzy dla bezpieczeństwa stacji pozostali na miejscu wraz z 

przedstawicielami tunezyjskiego personelu wojskowego. 

Protesty skierowane są przeciwko stagnacji, brakowi inwestycji i nowych miejsc pracy w tym regionie i nie są 

wymierzone specjalnie w Spółkę. Winstar zaapelował odpowiednio: do ministrów przemysłu, spraw 

wewnętrznych oraz obrony, jak również do Gubernatora prowincji Kebili, przewodniczącego ETAP, Generalnej 

Dyrekcji ds. Energetyki (Direction Generale de l’Energie) oraz Premiera Tunezji o wsparcie w przywróceniu prac 

na polu Sabria. W chwili obecnej Spółka nie jest w stanie określić, kiedy zostanie wznowiona produkcja na polu 

Sabria. 

 

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku 

angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez 

system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com 

po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: 

http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji 

prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com 


