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Komunikat 
 
Rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu–1007  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 22 maja 2018 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) 

(AIM:SENX, TSX:SEN, GPW:SEN) informuje, że w dniu wczorajszym rozpoczęto prace wiertnicze na 

odwiercie Moftinu–1007 w Rumunii. Odwiert stanowi zastępcze wiercenie w miejsce odwiertu  

Moftinu–1001, utraconego na skutek wypadku z dnia 18 grudnia 2017 r., i jest zlokalizowany ok. 300 

metrów na północ od umiejscowienia Moftinu–1001. Planowana łączna głębokość odwiertu wynosi  

1.463 metry, a prace wiertnicze do uzyskania końcowej głębokości zajmą - jak się szacuje - około 

trzech tygodni. Oczekuje się, że odwiert przeniknie przez cztery gazonośne formacje piaskowców,  

z których trzy występowały w odwiercie Moftinu–1001. Po zakończeniu operacji wiercenia odwiert 

zostanie uzbrojony, przetestowany i będzie gotowy do podjęcia produkcji wraz z uruchomieniem stacji 

gazowej Moftinu. 

O Serinus  

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

 

Więcej informacji mo żna uzyska ć na stronie internetowej Serinus ( www.serinusenergy.com ) 
lub kontaktuj ąc si ę z: 

 

Serinus Energy Plc  +1-403-264-8877 
Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 
Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 
 
Numis Securities Limited  +44 (0) 20 7260 1000 
(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
John Prior 
Paul Gillam 
Ben Stoop 
 
GMP FirstEnergy +44 (0) 20 7448 0200 
(Wspólny Makler) 
Hugh Sanderson 
Jonathan Wright 

Nota prawna dotycząca stwierdzeń odnoszących się do przyszłości 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości  

[ang. forward looking information and statements] w rozumieniu przepisów prawa papierów 

wartościowych. Takie stwierdzenia dotyczą celów Spółki lub jej kierownictwa, ich prognoz, 

szacunków, oczekiwań i przewidywań na przyszłość. Można je zidentyfikować na podstawie takich 

słów, jak „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „przewiduje”, „może” bądź ich wariantów. Takie 



 
 

stwierdzenia opierają się na pewnych założeniach i analizach Spółki, odzwierciedlających jej 

doświadczenia i znajomość przyszłych zjawisk. Takie stwierdzenia podlegają równego rodzaju 

niepewności, włączając w to między innymi wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Toronto i dalsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

 i na rynku AIM, zdolność Spółki do uzyskania spodziewanych korzyści związanych z wycofaniem  

z obrotu, a także inne czynniki wskazane w raportach przekazywanych przez Spółkę organom 

regulacyjnym w Kanadzie. Wiele takich obszarów niepewności znajduje się poza kontrolą Spółki,  

w związku z czym faktyczne działania lub wyniki mogą różnić się od określonych lub 

domniemanych w niniejszym dokumencie. Poza zakresem wymaganym przepisami prawa Spółka 

nie planuje ani też nie jest zobowiązana do aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń odnoszących się 

do przyszłości w świetle nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych zjawisk. 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału  

w języku angielskim. 

 


