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Komunikat prasowy 

Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 1 lipca 2019 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) 
(AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej.  

Rumunia 

Uruchomienie zakładu przetwarzania gazu w Moftinu nastąpiło zgodnie z planem. Na dzień 30 czerwca 
2019 r. osiągnięto dzienny poziom produkcji w wysokości 10,3 mln standardowych stóp sześciennych 
dziennie (mmscf/d), przy czym pozytywnie zaskoczył  udział kondensatu w produkcji, który przekraczał 
planowany poziom. Jednocześnie minimalna obecność wody była zgodna z założeniami produkcyjnymi. 
Zakład przetwarzania gazu pracuje w zgodnie z przedziałami parametrów operacyjnych, przy stabilnym 
poziomie dopływu gazu z obu odwiertów, tj. Moftinu–1003 i Moftinu–1007. Wydobycie gazu z obu 
odwiertów jest zgodne z założeniami Spółki. Serinus będzie nadal monitorować zachowanie zwężek na 
obu otworach w celu określenia dla każdego z odwiertów możliwego do osiągnięcia maksymalnego 
poziomu ustabilizowanej wydajności produkcji. W świetle pozytywnych dotychczasowych wyników 
działalności zakładu przetwarzania gazu, Spółka podjęła prace zmierzające do uruchomienia wydobycia 
z odwiertu Moftinu–1000, obejmujące planowane na połowę lipca br. prace instrumentacyjne (ang. 
slickline operations) w odwiercie. Jak informowała Spółka w komunikacje z dnia 30 stycznia 2018 r., w 
odwiercie Moftinu–1000 przeprowadzono wówczas ponowną perforację stref produkcyjnych, a czasie 
wydłużonego testu produkcyjnego produkcja w utrzymywała się na poziomie 1,96 mmscf/d. 

Całość produkcji gazu z Moftinu sprzedawana jest dotychczas zgodnie z umową sprzedaży gazu, 
zawartą z firmą Vitol, o której wcześniej informowano. Ponieważ ustabilizowały się parametry produkcji 
zakładu przetwarzania oraz działań operacyjnych, Spółka odeszła od systemu dziennej sprzedaży na 
rzecz określania miesięcznej wielkości sprzedaży, zgodnie z zapisami ww. umowy. 

Obecnie trwają prace na terenie koncesji Satu Mare w ramach badania sejsmicznego 3D na obszarze 
o powierzchni 148 km2, o którym wcześniej informowano Obecny program badań sejsmicznych 3D 
prowadzony jest na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D, a oba te obszary 
nakładają się w stopniu wystarczającym dla potrzeb integracji wyników obu badań w trakcie 
przetwarzania danych. Serinus spodziewa się, że sejsmika 3D wskaże obszary o charakterystycznym 

zapisie amplitudowym, oznaczające płytko zalegające pułapki gazowe. Mogłyby one stać się celem dla 
przyszłych odwiertów poszukiwawczych, umożliwiających powtórzenie sukcesu z pola Moftinu. 

Tunezja 

Ponowne otwarcie pola Chouech Es Saida w południowej Tunezji postępuje zgodnie z planem. Po 
zakończeniu szeroko zakrojonych prac związanych z usunięciem piasku z dróg i z infrastruktury 
napowierzchniowej, Spółka rozpoczęła w dniu 27 czerwca 2019 r. rekonstrukcję pierwszego odwiertu - 
CS-3. Prace rekonstrukcyjne na tym odwiercie mają potrwać dwa tygodnie, obejmując również instalację 
nowej elektrycznej pompy zanurzeniowej. Po ich zakończeniu na odwiercie CS-3 zostanie uruchomiona 
produkcja. Następnie prace rekonstrukcyjne zostaną przeprowadzone kolejno na pozostałych trzech 
odwiertach. Jak oczekuje Spółka, do końca sierpnia 2019 r. wszystkie odwierty na polu Chouech 
powinny już ponownie funkcjonować.  

Wyniki działalności na polu Sabria są zbieżne z założeniami kierownictwa, zaś aktualizacja informacji 
na temat działalności operacyjnej i produkcji zostanie opublikowana w okresie przedstawienia wyników 
za I półrocze w sierpniu br. 



 
 

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 można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com)  
lub kontaktując się 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 
Emily Morris 
 
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 i nformacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 


