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Komunikat prasowy 

Wyniki testów odwiertu Moftinu–1003  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 17 wrze śnia 2018  r. -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub 

„Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o wynikach testu przepływu gazu w odwiercie Moftinu–

1003. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją, odwiert Moftinu–1003 został wykonany  

do głębokości 1.600 metrów. 

Odwiert obejmował, wedle wskazań danych z rejestrów, sześć poziomów piaskowców nasyconych 

gazem: warstwę piaskowców A1; niższą warstwę piaskowców A2; wyższą warstwę piaskowców A2; 

warstwy piaskowców A2.1; A2.2 i A3. Trzy głębiej zalegające poziomy zostały uzbrojone co obejmuje 

warstwę A1 oraz niższą i wyższą warstwę A2. Trzy płycej położone poziomy nie zostały uzbrojone, 

chociaż według danych z rejestrów znajduje się tam gaz opłacalny do wydobycia. Poziomy te mogą 

być eksploatowane w późniejszej fazie eksploatacji odwiertu. 

Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania odwiertu, Spółka rozpoczęła test przepływu, wspólny 

dla wszystkich trzech poziomów. Przebieg testów i ich wyniki są następujące:  

• Przepływ w odwiercie prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 20/64 cali przez 4 godziny,  

z następującą potem 4-godzinną przerwą na odbudowę ciśnienia. Następnie zastosowano 

zwężkę 32/64 cali na 4 godziny, po których nastąpiła kolejna 4-godzinna przerwa  

na odbudowę ciśnienia, następnie zwężkę w rozmiarze 40/64 cali na 4 godziny, po których 

przez 4 godziny odbudowywano ciśnienie, zaś na końcu zastosowano zwężkę w rozmiarze 

36/64 cali przez okres 15 godzin. Obecnie w odwiercie trwa faza 5-dniowej odbudowy 

ciśnienia. 

• Przy zwężce w największym rozmiarze (40/64”) przepływ w odwiercie wynosił średnio  

6,3 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (178.470 metrów 

sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia. 

• W trakcie ostatniego etapu badania przepływu (15 godzin), kiedy zastosowano zmniejszony 

rozmiar zwężki (36/64”), przepływ w odwiercie wynosił 5,5 MMscf/d (155.807 metrów 

sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia. 

• W żadnym momencie testów w odwiercie nie stwierdzono przypływu wody złożowej z formacji 

piaskowców.  



 
 

Po 5-dniowej odbudowie ciśnienia, odwiert zostanie podłączony przez gotowy rurociąg do zakładu 

przetwarzania gazu Moftinu.  

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) powiedział: 

„Spółka z ogromną satysfakcją odnotowuje świetne wyniki testów z odwiertu Moftinu–1003. Nasz 

zespół wykonał odwiert z dużym wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu prac i znacznie 

poniżej wyznaczonego budżetu. Odkryliśmy trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały 

wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. Sukcesy na odwiertach Moftinu–1007  

i Moftinu–1003 pokazują, że nasz zespół potrafi szybko realizować działania na kolejnych odwiertach, 

z jednoczesnym utrzymaniem dyscypliny kosztów i bezpieczeństwa. Odwiert Moftinu–1003 wpłynie na 

znaczące zwiększenie produkcji w naszym zakładzie wydobywczym w Moftinu.” 

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 Mining 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 posiada stopień licencjata (ang. Bachelor of Science) 

uzyskany na University of Waterloo oraz doktorat w dziedzinie geologii (ang. Ph.D. 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 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 
 
Camarco      +44 (0) 20 3781 8334 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 
 
TBT i Wspólnicy     +48 22 487 53 02  
(Finansowy PR - Warszawa) 
Piotr Talarek 
 
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 Spółka uznaje zało żenia 
zawarte w stwierdzeniach dotycz ących przyszło ści za racjonalne na chwil ę obecn ą, 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. 

 

 


