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Komunikat prasowy 

Odwiert Moftinu–1004 uzyskał przepływ 6,0 MMscf/d w testach  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 11 lutego 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN”  

lub „Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) podaje do wiadomości wyniki testów przepływu Moftinu–1004.  

W testach odwiert uzyskał przepływ 6,0 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) 

(około 1.000 boe/d). Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu–1004 został wykonany na 

głębokość 1.000 metrów. 

Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje pięć poziomów nasyconych gazem, 

tj. piaskowce A2, A2.2, A3, B1 oraz B3. Trzy głębiej zalegające poziomy zostały uzbrojone, co obejmuje 

warstwy piaskowca A2, A2.2. i A3. Pozostałe dwa płycej położone poziomy nie zostały uzbrojone, 

chociaż według danych z pomiarów otworowych znajduje się tam gaz opłacalny do wydobycia. Poziomy 

te mogą zostać włączone do produkcji w późniejszej fazie eksploatacji odwiertu. 

Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania odwiertu, Spółka rozpoczęła test przypływu, wspólny  

dla wszystkich trzech głębiej zalegających poziomów. Przebieg testu odwiertu i wyniki są następujące:  

• Przepływ w odwiercie Moftinu-1004 prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 20/64 cali przez 

4 godziny, z następującą potem 4-godzinną przerwą na odbudowę ciśnienia. Następnie 

zastosowano przepływ przez zwężkę 32/64 cali przez 4 godziny, po których nastąpiła kolejna 

4-godzinna przerwa na odbudowę ciśnienia, a potem przez zwężkę w rozmiarze 40/64 cali przez 

4 godziny, po których przez 4 godziny odbudowywano ciśnienie, zaś na końcu zastosowano 

zwężkę w rozmiarze 36/64 cali przez okres 15 godzin.  

• Przy zwężce w największym rozmiarze (40/64”) przepływ w odwiercie wynosił średnio  

6,0 MMscf/d, a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia. 

• W trakcie ostatniego etapu badania przypływu (15 godzin), kiedy zastosowano zmniejszony 

rozmiar zwężki (36/64”), przepływ w odwiercie wynosił 5,5 MMscf/d, a w trakcie testu  

nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia. 

Obecnie w odwiercie trwa faza 5-dniowej odbudowy ciśnienia, po zakończeniu której będzie on 

podłączony do przygotowanego gazociągu przesyłowego łączącego odwiert z zakładem przetwarzania 

gazu Moftinu.  

  



 
 

Oświadczenie Uprawnionych Ekspertów 

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym 

komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez panią Alexandrę Damascan, Prezesa 

Zarządu spółki Serinus Energy România. Alexandra Damascan jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie 

z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych  

i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) 

i posiada uprawnienia nadane przez rumuńską Narodową Agencję Zasobów Mineralnych (NAMR) jako 

specjalista o kwalifikacjach zawodowych i technicznych w zakresie prowadzenia działalności naftowej. 

Alexandra Damascan ukończyła studia na poziomie licencjackim na kierunku inżynierii naftowej  

na Uniwersytecie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Ploieşti (Rumunia), a także studia  

na poziomie magisterskim na kierunku zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na tym 

samym uniwersytecie ze specjalizacją w wydobyciu ropy naftowej i gazu. Posiada ponad 11-letnie 

doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu. 

 

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 

+44 (0)20 7220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 (0) 20 7614 5900 

     Camarco 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 (0) 20 3781 8334 

 
TBT i Wspólnicy 
(Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 22 487 53 02  

 

 



 
 

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 ma gwarancji, 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 na krajowym i międzynarodowym rynku 

pieniężnym, rynku ropy naftowej i gazu, rynku 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 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. 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału  

w języku angielskim. 

 

 


