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Komunikat 

Moduły zakładu przetwarzania gazu są w drodze do Rumunii 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 16 stycznia 2019 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub 

„Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia, że moduł do 

niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz moduł do 

odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (łącznie „Moduły”), 

przeznaczone do instalacji w należącej do Spółki stacji przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, zostały 

załadowane na frachtowiec, który wyruszył z Halifaxu w Kanadzie do Bremerhaven w Niemczech. 

W zależności od warunków pogodowych na Oceanie Atlantyckim, spodziewać się można, iż Moduły 

trafią do Bremerhaven w ciągu ok. 6-10 dni od wypłynięcia z portu. Następnie zostaną one 

przewiezione ciężarówkami do Moftinu w Rumunii w celu ich montażu, testowania i oddania do użytku. 

Spółka we współpracy z Confind – rumuńską firmą realizującą kontrakt wykonawczy EPC (ang. 

Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract - EPC), prowadziła działania, 

które miały na celu usunięcie zaniedbań, do jakich dopuścili się w trakcie realizacji zamówienia 

zarówno wykonawca projektu inżynieryjnego jak i podwykonawca - producent Modułów. Obecnie 

Spółka koncentruje się na zapewnieniu jak najszybszego przeprowadzenia montażu Modułów, ich 

przetestowania i oddania do użytku. Spółka poinformuje rynek o terminie uruchomienia produkcji, gdy 

nastąpi dostawa Modułów, zakończenie ich instalacji i przekazanie do użytkowania. 

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) 
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. 
 

 


