
 
26 lutego 2019 r. 
 

Komunikat 

Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 26 lutego 2019  r. - Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN”  

lub „Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji na temat projektu gazowego 

Moftinu w Rumunii. 

W dniu 25 lutego 2019 r. Serinus złożył pozew przeciwko podwykonawcom za liczne opóźnienia  

i naruszenia warunków umowy przy produkcji modułu do niskotemperaturowej separacji  

(ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego 

(ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (razem „Moduły”). Biorąc pod uwagę brak postępu prac po stronie 

podwykonawców w zakresie wytwarzania Modułów oraz przygotowania dokumentacji do ich 

certyfikacji, Spółka podjęła decyzję o przetransportowaniu Modułów do Rumunii, gdzie podmiot 

realizujący kontrakt wykonawczy EPC - Confind SRL (dalej „Confind”) ma podjąć działania w celu 

ukończenia prac. Pierwotnie Spółka oceniała, że prace zaplanowane do realizacji przez Confind 

będą ograniczone do montażu i przeprowadzenie testów Modułów. W dniu 28 stycznia 2019 r. Moduły 

zostały dostarczone do hal fabrycznych należących do Confind, gdzie po ich rozpakowaniu  

i zmontowaniu spółka Confind rozpoczęła proces przeglądu i testów. W ich trakcie stwierdzono braki, 

wykraczające poza pierwotne założenia. 

W trakcie przeprowadzonego przeglądu odkryto brak wielu elementów Modułów, brak odpowiedniej 

kalibracji niektórych instrumentów (wbrew wymaganiom specyfikacji projektowej), a także stwierdzono 

konieczność ponownego wykonania części elementów Modułów w związku z niewłaściwą jakością 

wykonania. Spółka wraz z firmą realizująca kontrakt wykonawczy Confind czynią usilne starania,  

aby dokończyć prace naprawcze, zamówić brakujące elementy i przeprowadzić ostateczny montaż. 

Gdy tylko prace te zostaną zrealizowane, Moduły będą poddane pełnemu procesowi testów w halach 

fabrycznych Confind. Zakłada się, że ukończenie prac, testy i certyfikacja Modułów zajmą dwa 

tygodnie, o ile w takcie testów Modułów nie zostaną stwierdzone kolejne nieprawidłowości.  

W zależności od przebiegu realizacji zamówień i testów, Spółka przewiduje, że Moduły zostaną 

przetransportowane do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w terminie między początkiem a połową 

marca. Zakłada się, że gdy Moduły trafią na miejsce, ich odbiór techniczny i montaż zajmą około 

tygodnia. Po oddaniu Modułów do eksploatacji i uruchomieniu produkcji gazu w zakładzie 

przetwarzania rozpocznie się jego przesył do systemu rurociągów Transgaz w celu sprzedaży. 

  



 
 

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 ) 
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John Prior 
Paul Gillam 
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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. 
 

 

 


