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Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc
(„Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza
Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja 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. W dniu 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.
Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego
w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii
oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
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Operational Update
Jersey, Channel Islands, 10 October 2019 -- Serinus Energy plc ("Serinus", “SEN” or the "Company")
(AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to provide an update on its operation in Romania and Tunisia.
Romania
The Moftinu Gas Plant began production on 25 April 2019. Gas production and operational performance
of the plant has been as anticipated. The plant will enter a period of routine maintenance on 14 October
2019. This period is a pre-planned post-commissioning maintenance cycle where the plant will be taken
offline, inspected and have routine maintenance performed. This maintenance period is expected to
last until 21 October 2019 at which time the plant will resume processing of the Moftinu gas.
Tunisia
As announced in the Company’s H1 financial results, the Chouech Es Saida field was restarted with
production resuming from all four wells in August 2019. This field was shut-in since February 2017. Oil
production from the wells is increasing as the water cuts from the wells diminish. The Company is
pleased with the progress to date and is expecting the wells to achieve full production in the near future.
Operations at the Sabria field are normal.
About Serinus
Serinus is an international upstream oil and gas exploration and production company that owns and
operates projects in Tunisia and Romania.
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Translation: This news release has been translated into Polish from the English original.
Forward-looking Statements This release may contain forward-looking statements made as of the date of this announcement with respect
to future activities that either are not or may not be historical facts. Although the Company believes that its expectations reflected in the
forward-looking statements are reasonable as of the date hereof, any potential results suggested by such statements involve risk and
uncertainties and no assurance can be given that actual results will be consistent with these forward-looking statements. Various factors
that could impair or prevent the Company from completing the expected activities on its projects include that the Company's projects
experience technical and mechanical problems, there are changes in product prices, failure to obtain regulatory approvals, the state of
the national or international monetary, oil and gas, financial , political and economic markets in the jurisdictions where the Company
operates and other risks not anticipated by the Company or disclosed in the Company's published material. Since forward-looking
statements address future events and conditions, by their very nature, they involve inherent risks and uncertainties and actual results may
vary materially from those expressed in the forward-looking statement. The Company undertakes no obligation to revise or update any
forward-looking statements in this announcement to reflect events or circumstances after the date of this announcement, unless required
by law.

