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Treść raportu:  

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […]  oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 

4/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Serinus” lub „Spółka”) informuje, że w 

Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o wznowieniu produkcji na polu Chouech Es 

Saida w Tunezji. Początkowo pole to zostało zamknięte 10 stycznia 2017 r. w związku z zapowiedzianym 

trzydniowym strajkiem i wstrzymaniem produkcji, ogłoszonym przez pracowników Spółki z obiektu Winstar 

Chouech Es Saida, który rozpoczął się o północy 11 stycznia 2017 r. Protest pracowniczy obejmował strajk 

okupacyjny, który był kontynuowany po zapowiedzianym czasie, w związku z czym Spółka nie była w stanie 

wznowić wydobycia z powodów bezpieczeństwa. 

W trakcie ostatnich dwóch lat Spółka prowadziła ze związkiem zawodowym Tunisia General Trade Union 

(„UGTT”) stały dialog dotyczący konieczności redukcji przez Spółkę kosztów operacyjnych dla Chouech Es Saida 

w związku z sytuacją gospodarczą w sektorze. W ramach bieżącego dialogu pomiędzy Spółką a UGTT w trakcie 

protestu pracowniczego, Spółka zobowiązała się do wznowienia produkcji na polu Chouech Es Saida w dobrej 

wierze, w zamian za zakończenie strajku okupacyjnego oraz zobowiązanie UGTT do współpracy w trakcie 

trwającego procesu zwolnień z powodów ekonomicznych. Zakończenie strajku okupacyjnego z dniem 29 

stycznia 2017 r. wyeliminowało obawy Spółki związane z bezpieczeństwem w przypadku kontynuacji 

działalności operacyjnej na polu Chouech Es Saida, zaś współpraca UGTT w procesie zwolnień z powodów 

ekonomicznych stanowi dla Spółki wystarczającą przesłankę wznowienia produkcji w geście dobrej woli. 

Zwolnienia załogi w ramach programu zwolnień z powodów ekonomicznych są niezbędne, by Spółka mogła 

przeprowadzić dalszą redukcję kosztów operacyjnych, pozostając wiarygodnym pracodawcą w Tunezji i 

producentem węglowodorów.  

Spółka zamówiła dla odwiertu CS-3 elektryczną pompę wgłębną na wymianę i oczekuje, że pompa ta zostanie 

dostarczona Spółce w połowie lutego 2017 r. Po dostarczeniu pompy Spółka rozpocznie program pogłębiania 

odwiertu CS-3 i zainstaluje nową pompę na tym odwiercie. Zakłada się, że produkcja z odwiertu CS-3 zostanie 

wznowiona na początku kwietnia 2017 r. 

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.  

 


