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Komunikat 

Rumunia – podpisanie umowy na sprzedaż gazu  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 24 grudnia 2018  r.-- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub 

„Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o zawarciu przez Serinus Energy Romania S.A. (spółkę 

zależną będącą w całości własnością Serinus) ze spółką Vitol Gas and Power BV Umowy w sprawie 

sprzedaży gazu („Umowa”) dotyczącej ilości przyszłej produkcji gazu w ramach Projektu Gazowego 

Moftinu w Rumunii, które nie będą podlegać sprzedaży na scentralizowanym rumuńskim rynku 

gazowym. Umowa obowiązuje od dnia rozpoczęcia produkcji do dnia zakończenia kolejnego tzw. roku 

gazowego (który rozpoczyna się od października danego roku do końca września kolejnego roku 

i odpowiada rocznemu okresowi rezerwacji mocy przesyłowych firmy Transgas) z opcją przedłużenia 

po tym czasie. Umowa definiuje cenę sprzedawanego gazu, która odwołuje się do średniej ceny 

transakcji zawartych na rumuńskich scentralizowanych rynkach gazu. Zgodnie z postanowieniami 

Umowy, Spółka dysponuje elastycznością przy określaniu wolumenu gazu dla dostaw w danym 

miesiącu, co jest szczególnie ważne ze względu na okres rozruchu stacji przetwarzania gazu Moftinu 

oraz wychodzi naprzeciw obowiązkowi sprzedaży pozostałych ilości gazu bezpośrednio na 

rumuńskich scentralizowanych rynkach gazu. W Rumunii działają dwa rynki obrotu gazem, których 

Spółka jest członkiem i na których będzie mogła sprzedawać pozostałą część produkcji na otwartym 

rynku, gdy tylko produkcja zostanie rozpoczęta.  

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. 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią w ocenie Spółki informacje poufne w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie „MAR”). 

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 
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John Prior 
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Hugh Sanderson 
Jonathan Wright 

Camarco +44 (0) 20 3781 8334 
(Finansowy PR) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

TBT i Wspólnicy  +48 22 487 53 02  
(Finansowy PR - Warszawa) 
Piotr Talarek 

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń w 

rozumieniu przepisów prawa papierów wartościowych. Takie stwierdzenia dotyczą celów, 

prognoz, szacunków, oczekiwań lub przewidywań Spółki lub kierownictwa i można je 

zidentyfikować za pomocą takich słów, jak „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „przewiduje”, „może” i ich 

innych wersji. Takie stwierdzenia opierają się na pewnych założeniach i analizach Spółki, 

odzwierciedlających jej doświadczenia i zrozumienie przyszłych zjawisk. Takie stwierdzenia 

odznaczają się pewnym poziomem niepewności między innymi w związku z dalszym notowaniem 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku AIM, zdolnością Spółki do realizacji 

przewidywanych korzyści płynących z wycofania z notowań oraz innymi czynnikami wskazanymi 

w raportach składanych przez Spółkę organom regulacyjnym w Kanadzie. Wiele takich czynników 

niepewności leży poza kontrolą Spółki, w związku z czym faktyczne działania lub rezultaty mogą 

się znacznie różnić od informacji zawartych lub sugerowanych w niniejszym komunikacje. Spółka 

nie zamierza ani nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących 

przyszłości wskutek uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń bądź z innych 

powodów, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

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

języku angielskim. 

 

 

 


