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Komunikat 

Serinus – aktualizacja informacji w sprawie wypadku na odwiercie 
Moftinu 1001  

Serinus Energy Inc. („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN) 

informuje, że sytuacja w strefie przyodwiertowej Moftinu 1001 pozostaje stabilna. Spółka zleciła 

SafetyBoss – renomowanej międzynarodowej spółce zajmującej się przywracaniem kontroli  

nad odwiertami, z siedzibą w Calgary, Kanadzie – aby zajęła się sprawą wypadku na odwiercie 

Moftinu 1001. SafetyBoss wysyła do Rumuni swój zespół ds. przywracania kontroli, który przybędzie 

tam w ciągu najbliższych 36 godzin. Sprzęt jest obecnie zabezpieczany, aby umożliwić prowadzenie 

prac związanych z przywracaniem kontroli. 

Spółka pozostaje w kontakcie z odpowiednimi władzami i służbami ratowniczymi Regionu Satu Mare  

i z uwagą kontynuuje monitorowanie sytuacji. Przyczyny tego wypadku nie są obecnie znane,  

a najważniejszym zadaniem dla Spółki jest bezpieczne i szybkie odzyskanie kontroli nad odwiertem 

gazowym. Spółka będzie na bieżąco informować rynek o rozwoju sytuacji. 

 

O Serinus  

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej 
oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii. 

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) 
lub kontaktując się z: 
 
Serinus Energy Inc. 

Calvin Brackman 
Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii  
tel.: +1-403-264-8877 
cbrackman@serinusenergy.com 

Serinus Energy Inc.  

Jeffrey Auld 
Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 
Tel.: +1-403-264-8877 
jauld@serinusenergy.com 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została p rzetłumaczona na j ęzyk polski z oryginału w j ęzyku 
angielskim. 

Stwierdzenia dotycz ące przyszło ści (Forward-looking Statements) - Niniejsza informa cja mo że zawierać stwierdzenia 
dotycz ące przyszłych zdarze ń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniej szej informacji, odnosz ące si ę do 
przyszłych działa ń, które nie stanowi ą lub nie mog ą stanowi ć danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki 
uznaj ą założenia zawarte w stwierdzeniach dotycz ących przyszło ści za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w 
powy ższych stwierdzeniach odznaczaj ą się znacznym poziomem ryzyka i niepewno ści, i nie mo żna stwierdzi ć, że 
faktyczne rezultaty oka żą się zgodne z powy ższymi stwierdzeniami dotycz ącymi przyszło ści. Do czynników, które 
mog ą uniemo żliwi ć bądź utrudni ć ukończenie spodziewanych działa ń Spółki, zaliczaj ą się: prawdopodobie ństwo 
wyst ąpienia problemów technicznych i mechanicznych w tra kcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, 
nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finan sowa na rynku lokalnym i mi ędzynarodowym, jak równie ż 
ryzyka zwi ązane z rop ą naftow ą i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcz e wyst ępuj ące na obszarach 
działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzew idziane przez Spółk ę albo nieujawnione w dokumentach przez ni ą 
opublikowanych. Ze wzgl ędu na fakt, że stwierdzenia dotycz ące przyszło ści odnosz ą się do przyszłych wydarze ń 



 
 

i uwarunkowa ń, z natury odznaczaj ą się one z ryzykiem i niepewno ścią, a faktyczne rezultaty mog ą się znacznie ró żnić 
od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniac h dotycz ących przyszło ści. Spółka nie jest zobowi ązana do 
aktualizacji lub korekty stwierdze ń dotycz ących przyszło ści zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały 
one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba  że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 


