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Komunikat 

Rumunia – aktualizacja informacji o działalności operacyjnej 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 12 czerwca 2018  r. - Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN”  

lub „Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej 

Spółki w Rumunii. Prace wiertnicze w zakresie odwiertu Moftinu–1007 zostały zakończone. Osiągnięto 

planowaną głębokość końcową 1.463 m. Odwiert wykonano zgodnie z zakładanym harmonogramem i 

ok. 20% poniżej zaplanowanego budżetu.  

Zdemontowano wiertnicę, instalując urządzenie serwisowe typu „snubbing unit” w celu 

przeprowadzenia operacji uzbrojenia odwiertu, która się już rozpoczęła. Analizy danych z rejestrów 

pozyskanych w trakcie wierceń zidentyfikowały trzy plioceńskie struktury zawierające gaz. Formacja 

piaskowców A3 została przecięta na odcinku od 736 m do 738 m, A2 - od 809 m do 813 m, a formacja 

A1 - od 883 m do 898 m. Są to te same formacje piaskowców, które sperforowano i testowano  

w ramach odwiertu Moftinu–1001 i te właśnie formacje będą przebite i badane podczas obecnej 

operacji uzbrajania i testowania odwiertu Moftinu–1007. 

Oczekuje się, że prace nad uzbrajaniem i testy zajmą około dwóch tygodni. Spółka zabezpieczyła 

sobie dodatkowy czas na wykonanie testów, aby zapewnić odpowiednią odbudowę ciśnienia  

w strefach produkcyjnych. Prowadzone są prace nad linią do przesyłu gazu z lokalizacji Moftinu-1007 

do Stacji Gazowej Moftinu. 

Trwa budowa Stacji Gazowej Moftinu. W ostatnią fazę wkroczyła instalacja licznika do rozliczeń 

podatkowych sprzedaży gazu, Spółka zainicjowała proces przekazania Transgaz zarządzania 

rurociągiem do sprzedaży gazu, a Transgaz zrealizuje podłączenie linii sprzedażowej gazu  

do krajowego systemu przesyłu gazu Transgaz. Spółka spodziewa się, że wstępny rozruch i 

przekazanie do użytkowania stacji gazowej wraz z pierwszą produkcją z Moftinu-1000 rozpoczną się 

pod koniec czerwca. Gaz z Moftinu–1007 dołączy do tego procesu w połowie lipca. Na początku 

eksploatacja stacji będzie przebiegała bez jednostki do niskotemperaturowej separacji (ang. Low 

Temperature Separation unit) i jednostki do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene 

Glycol unit), które znajdują się w ostatniej fazie montażu i jak się oczekuje będą dostarczone na 

miejsce pod koniec sierpnia 2018 r. Spółka została ostatnio poinformowana przez spółkę Confind S.A., 

realizującą kontrakt wykonawczy EPCC, że dostawa tych urządzeń będzie opóźniona, zgodnie  

z informacjami przekazanymi Confind S.A. przez podwykonawcę jednostek, z powodu opóźnień 

zaopatrzenia. Kiedy urządzenia będą na miejscu, zostaną podłączone do działającej stacji gazowej, 

oddane do eksploatacji i zaczną pracę.   



 
 

Wstępny rozruch i użytkowanie stacji gazowej bez tych jednostek będzie skutkowało tym, że produkcja 

Spółki i dostawy gazu zarówno z odwiertu Moftinu–1000, jak i Moftinu–1007 do systemu przesyłu 

Transgaz nastąpią już w drugiej połowie lipca 2018 r. W efekcie Spółka finalizuje umowy na sprzedaż 

gazu z podmiotami zajmującymi się obrotem gazem, aby w imieniu Spółki prowadziły sprzedaż tych 

wolumenów.  

Spółka rozpoczęła prace inżynieryjne w celu przygotowania terenu do prac wiertniczych nad Moftinu–

1003. Przewiduje się, że zajmą one około czterech tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych. Spółka 

aktywnie śledzi rynek wiertnic w Rumunii, aby pozyskać odpowiednie urządzania wiertnicze  

do wykonania Moftinu-1003 i Moftinu–1004. Terminarz wierceń zarówno Moftinu–1003 (końcowa 

głębokość - TD 1.600 m) oraz Moftinu–1004 (TD 2.000 m) zależy od dostępności odpowiednich 

wiertnic. Spółka będzie na bieżąco informować o postępie prac przygotowawczych terenu i o wyborze 

wiertnicy. 

Oświadczenie Niezale żnych Ekspertów 

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym 

komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Duncana Mackay, Kierownika  

ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Pan Mackay jest 

kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange  

dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance 

Note for Minin and Oil and Gas Companies) i jest członkiem Stowarzyszenia Zawodowych inżynierów  

i Geologów prowincji Alberta (ang. .The Association of Professional Engineers and Geoscientists of 

Alberta - APEGA). Pan Mackay ma stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) uzyskany  

na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Phd Geology) uzyskany na Queens 

University. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania ropy 

naftowej i gazu. 

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 można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com)  
lub kontaktując się 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 
 
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 
sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym,  polityczna i gospodarcza sytuacja na obszarach dzi ałania Spółki 
oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spó łkę albo nieujawnione w dokumentach przez ni ą opublikowanych. 
Ze względu 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 stwierdzeniach 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 i nformacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 


