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Komunikat prasowy 

Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 13 maja 2019 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) 
(AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej. 

Rumunia 

Jak już wcześniej informowano, 25 kwietnia 2019 r. Spółka uruchomiła produkcję gazu w ramach 
projektu gazowego Moftinu. Projekt gazowy Moftinu daje Spółce istotne możliwości znaczącego 
zwiększenia produkcji, jak również związanych z nią przepływów pieniężnych. Spółka prowadzi 
obecnie standardowy proces rozruchu produkcji, w ramach którego gaz z odwiertu Moftinu–1003 
przesyłany jest do zakładu przetwarzania w ilości ok. 5,0 mmscf/d przy zastosowaniu zwężki 
ograniczającej. W ostatnim czasie rozpoczęto również wydobycie z odwiertu Moftinu-1007. Produkcja 
z obu odwiertów będzie stopniowo zwiększana aż do uzyskania optymalnych parametrów produkcji 
i ustabilizowania wydajności zakładu przetwarzania. W okresie rozruchu i stabilizacji gaz będzie 
sprzedawany w cyklu dobowym. Po zakończeniu rozruchu i uzyskaniu wyrównania wolumenów 
produkcji, gaz będzie sprzedawany w cyklach miesięcznych. Przewiduje to umowa sprzedaży gazu,  
o której Spółka wcześniej informowała. Ceny gazu uzyskane w sprzedaży dobowej wynosiły  
ok. 6,00 USD/tys. stóp sześć. (mcf) w przypadku produkcji kwietniowej, zaś ceny sprzedaży dobowej 
gazu w pierwszych dwóch tygodniach maja znacząco wzrosły, do poziomu ok. 7,56 USD/mcf. 

Spółka rozpoczęła również proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań 
sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare. Obszar ten jest zlokalizowany 
na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D. Badanie zaplanowano na III-IV kwartał 
2019 r. Stanowić będzie ono wypełnienie pozostałych zobowiązań w ramach trzeciego etapu prac 
poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające 
pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym  
dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych. 

Spółka planuje również wykonanie odwiertu Moftinu–1004 pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. 
Będzie to odwiert rozpoznawczy, który zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania 
Moftinu. Zakończono już proces pozyskiwania zezwoleń niezbędnych do jego wykonania. Dzięki temu 
odwiertowi zakład przetwarzania gazu Moftinu będzie mógł dłużej utrzymać ustabilizowany poziom 
produkcji. 
 

Tunezja 

Działalność operacyjna w Tunezji nabiera tempa po przedłużającym się okresie ograniczeń, 
spowodowanych niepokojami społecznymi w tym kraju. Lokalny zespół Spółki rozpoczął pod koniec  
I kwartału 2019 r. ponowny rozruch pola Chouech Es Saida na południu Tunezji. Wstępne działania 
obejmują ponowne zatrudnienie personelu, oczyszczenie drogi dojazdowej, sprawdzenie uzbrojenia 
wgłębnego w odwiertach i materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzenie przetargów na usługi  
oraz inspekcje na miejscu odwiertu. Procedury te są obecnie w toku. W II kwartale rozpocząć się 
powinny prace nad wymianą pomp w odwiertach, a produkcja, jak się zakłada, ma zostać wznowiona 
na początku III kwartału bieżącego roku. 

Ponadto Spółka spodziewa się poniesienia dodatkowych nakładów kapitałowych na polu Sabria 
związanych z rekonstrukcją odwiertu, który przed laty, jeszcze za poprzedniego właściciela tej 
koncesji, uległ mechanicznemu uszkodzeniu w trakcie uzbrajania. W ocenie Spółki tego typu alokacja 
kapitału stanowi znakomitą okazję inwestycyjną przy niskim poziomie ryzyka poszukiwawczego  



 
 

i technicznego, które zostało ograniczone przez rozwój technologii, jaki nastąpił w ostatnich latach.  
Od odkrycia złóż na polu Sabria prowadzona jest ich eksploatacja w oparciu o samoczynne wydobycie  
z wykorzystaniem energii złożowej. Serinus rozważa obecnie możliwość zastosowania mechanicznej 
eksploatacji tego złoża. Planuje się, że nakłady kapitałowe związane z polem Sabria będą poniesione 
pod koniec 2019 r. 

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 

 

 

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 prac nad projektami Spółki, za liczaj ą się: 
prawdopodobie ństwo wyst ąpienia problemów technicznych i mechanicznych w tra kcie realizacji projektów, zmiany cen 
produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, syt uacja finansowa na rynku lokalnym i mi ędzynarodowym, jak 
równie ż sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym , polityczna i gospodarcza sytuacja na obszarach dz iałania 
Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane pr zez Spółk ę albo nieujawnione w dokumentach przez ni ą 
opublikowanych. Ze wzgl ędu 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 stwierdzeniac h 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. 
 


