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Komunikat prasowy 

Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 10 października 2019 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub 

„Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej Spółki 

w Rumunii i Tunezji.  

Rumunia 

Zakład przetwarzania gazu Moftinu został uruchomiony 25 kwietnia 2019 r. Produkcja gazu oraz 

wydajność operacyjna zakładu są zgodne z oczekiwaniami. 14 października br. w zakładzie rozpoczną 

się prace związane z planową konserwacją. Jest to element zaplanowanego wcześniej cyklu 

przeglądów zakładu po oddaniu go do użytku, w ramach których zakład będzie odłączany, poddawany 

inspekcji i rutynowym pracom konserwacyjnym. Oczekuje się, że obecny przegląd potrwa  

do 21 października 2019 r., kiedy to zakład wznowi przetwarzanie gazu z pola Moftinu. 

Tunezja 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze br.,  

pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 2019 roku wydobycie prowadzone 

jest znowu z wszystkich czterech odwiertów. Pole to pozostawało zamknięte od lutego 2017 roku. 

Wydobycie ropy z eksploatowanych odwiertów wzrasta w miarę zmniejszania się zawartości wody  

w odwiertach (tzw. stopień zawodnienia – ang. water cuts). Dotychczasowe postępy Spółka przyjmuje 

z zadowoleniem i spodziewa się, że wkrótce zostanie osiągnięta pełna wydajność odwiertów. 

Działalność operacyjna na polu Sabria przebiega bez zmian. 

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  

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii  

+1 403 264 8877 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 
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(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 
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     Camarco 
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Owen Roberts 
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Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) - Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych 

zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie 

mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne 

na chwilę obecną, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, 

i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które 

mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia 

problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, 

sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, polityczna  

i gospodarcza sytuacja na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione  

w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń 

i uwarunkowań, z natury odznaczają się one ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji 

zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń 

dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że 

jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 


