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Treść raportu:
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2017
i 45/2017, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą
systemu SEDAR przekazywana jest informacja, 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.
Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim
przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system
SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej
www.sedar.com
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http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji
prasowej Spółka udostępnia na stronie internetowej www.serinusenergy.com

