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Komunikat

Bezpiecznie przywrócona kontrola nad odwiertem Moftinu-1001
Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN)
informuje, że Spółce udało się w sposób bezpieczny odzyskać kontrolę nad odwiertem gazowym
Moftinu-1001. Jak wcześniej informowano, utrata kontroli nad odwiertem nastąpiła w poniedziałek,
18 grudnia 2017 r. o godzinie 01:49 czasu wschodnioeuropejskiego, w trakcie rutynowych działań
przygotowujących odwiert Moftinu-1001 do dalszej produkcji. Podczas tej operacji nastąpiło
niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon.
Eksperci w zakresie przywracania kontroli nad odwiertami z Safety Boss pojawili się na miejscu
zdarzenia 20 grudnia 2017 r. i od tego czasu usilnie pracowali nad oczyszczaniem miejsca
ze zniszczonego wyposażenia wiertni w celu uzyskania niezbędnego dostępu do głowicy odwiertu,
co pozwoliło na przeprowadzenie operacji przywracania kontroli. Przedstawiciele rumuńskiego
Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Awaryjnych („IGSU”) również byli obecni na miejscu zdarzenia
i udzielili cennej pomocy, w tym zapewnili sprzęt do pompowania wody i wozy strażackie.
Obecnie Spółka zajmie się niezależnym śledztwem w sprawie wypadku i oceną potrzebnej
rekonstrukcji odwiertu, aby przygotować odwiert do produkcji.
Spółka z zadowoleniem odnotowała odzyskanie w sposób bezpieczny kontroli nad odwiertem i pragnie
przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności wielu osobom i wykonawcom, których niestrudzona praca
wspomagała Spółkę w jej wysiłkach. Wśród nich byli Safety Boss, IGSU, oddziały straży pożarnej
ISU Satu Mare, ISU Maramures, ISU Bihor, ISU Bistrita, ISU Cluj, ISU Timis, ISU Salaj, burmistrz
i mieszkańcy Moftinu, prefekt Okręgu Satu Mare, Narodowa Agencja Zasobów Mineralnych. Specjalne
wyrazy podziękowania przekazuje się dr Raed Arafatowi kierującemu Departamentem Sytuacji
Nadzwyczajnych, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, za jego cenną
pomoc i wsparcie. Spółka również zajmowała się informowaniem lokalnej społeczności o postępach
działań. Pod jej adresem Spółka kieruje swoje podziękowania za cierpliwość i zrozumienie.
Spółka pozostaje w stałym kontakcie ze swoim agentem ubezpieczeniowym oraz wyznaczonym
rzeczoznawcą ubezpieczeniowym odnośnie wypadku, ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych
roszczeń.

O Serinus
Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją ropy naftowej oraz
gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com)
lub kontaktując się z:
Serinus Energy Inc.
Calvin Brackman
Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii
tel.: +1-403-264-8877
cbrackman@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc.
Jeffrey Auld
Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)
Tel.: +1-403-264-8877
jauld@serinusenergy.com

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 przedstawiciele Spółki
uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, 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 działań 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
ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące 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 z 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.

