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Komunikat 

Wyniki testów odwiertu Moftinu–1007  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 26 czerwca 2018  r. - Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN”  

lub „Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o wynikach testów przypływu odwiertu Moftinu–1007. 

Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu–1007 został wykonany na głębokość 1.463 m, 

przecinając formacje piaskowców A1 (na odcinku od 883 m do 898 m), A2 (od 809 m do 813 m) oraz 

A3 (od 736 m do 738 m). 

Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania Spółka rozpoczęła program testów obejmujący te trzy 

zawierające gaz struktury. Pierwsze dwa etapy testów przeprowadzono przy użyciu zwężek  

w rozmiarze 20/64 cali i 32/64 cali, odpowiednio przez okres 4 godzin, z 4-godzinną przerwą między 

turami na odbudowę ciśnienia. Po kolejnym 4-godzinnym okresie zamknięcia odwiertu, trzeci etap 

testów przeprowadzono przy użyciu zwężki w rozmiarze 40/64 cali i przez okres 4 godzin, uzyskując 

poziom przypływu oscylujący w granicach 5,19- 6,03 MMcf/d. Po upływie następnego 4-godzinnego 

okresu odbudowy ciśnienia wykonano ostatni etap testów, stosując zwężkę w rozmiarze 36/64 cali  

i trwał on 15 godzin. Uzyskano stabilne ciśnienie głowicowe (ang. well-head pressure) oraz stabilny 

ostateczny poziom przypływu wynoszący 5,66 MMcf/d. Obecnie odwiert pozostaje zamknięty na 5 dni 

w celu odbudowy ciśnienia, po czym zostanie podłączony do linii przesyłowej prowadzącej do stacji 

gazowej Moftinu, jak tylko budowa tej linii zostanie ukończona. 

Oświadczenie Niezale żnych Ekspertów 

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

komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez dr. Duncana Mackay, Kierownika  

ds. Geologicznych (ang. Manager of Geosciences) Serinus Energy plc. Dr 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). Dr 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 informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 

 


