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Komunikat prasowy 

Termin zakończenia kolejnego etapu prac poszukiwawczych  

dla koncesji Satu Mare przedłużony 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 24 października 2019 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub 

„Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o uzyskaniu przez Spółkę 12-miesięcznego przedłużenia 

terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii 

oraz o prowadzonych działaniach dotyczących wykonania odwiertu Moftinu–1004 w I kw. 2020 r. 

Zakończenie trzeciego etapu przypadało pierwotnie na 26 października 2019 r. i w tym terminie Spółka 

była zobowiązana wykonać wszystkie wyznaczone prace przewidziane dla tego etapu. Zadaniem, które 

nadal pozostaje do wykonania w ramach zobowiązań tego etapu, jest przeprowadzenie badań 

sejsmicznych 3D na obszarze co najmniej 120 km2. Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na 

realizację programu badań sejsmicznych 3D obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym 

na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Niestety w procesie pozyskiwania pozwolenia 

wystąpiły nieprzewidywane opóźnienia wynikające z konieczności zawierania umów dotyczących 

wejścia na teren poszczególnych parceli znajdujących się na obszarze badań sejsmicznych, z licznymi 

właścicielami gruntów. Ostatecznie umowy dostępu zostały zawarte z wszystkimi właścicielami gruntów, 

jednakże opóźnienie powodowało, że nie było możliwe przeprowadzenie badań przed upływem terminu 

zakończenia trzeciego etapu. W tej sytuacji Spółka wystąpiła do rumuńskiego regulatora - Narodowej 

Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency of Mineral Resources) o 12-miesięczne przedłużenie 

terminu, aby mieć wystarczający czas na realizację programu badań sejsmicznych oraz na wypełnienie 

wszystkich zobowiązań aktualnego etapu poszukiwawczego. Obecnie ostateczny termin realizacji 

obowiązkowych prac upływa 28 października 2020 r.  

Obecnie, biorąc pod uwagę uzyskane 12-miesięczne przedłużenie terminu, Spółka przewiduje,  

że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kw. 2020 r., kiedy będzie bardziej sprzyjająca 

pogoda i lepsze warunki gruntowe na obszarze, gdzie prowadzone będą badania. Przesunięcie 

programu badań sejsmicznych umożliwi Spółce szybsze wykonanie odwiertu Moftinu-1004.  Według 

założeń Moftinu-1004 ma być odwiertem produkcyjnym, o głębokości około 1.000 m. Dla odwiertu 

Moftinu-1004 pozyskano niezbędne zezwolenia i prowadzone są już prace nad naziemną infrastrukturą 

niezbędną przy wierceniach. O ile będzie dostępna wiertnica to wiercenie Moftinu-1004, jak się zakłada, 

powinno rozpocząć się w styczniu 2020 r. Odwiert Moftinu-1004, po uzbrojeniu i podłączeniu  

do rurociągu, zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu. 
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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: 
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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. 

 

 


