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Komunikat prasowy  

Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 20 marca 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) przekazuje aktualizację informacji o działalności operacyjnej Spółki 

w Rumunii i Tunezji.   

Pandemia wirusa COVID-19 nie ma wpływu na działalność operacyjną i wydobywczą Spółki w Rumunii 

i Tunezji. W związku z wybuchem pandemii, Spółka wprowadziła poszerzony monitoring stanu zdrowia 

pracowników operacyjnych w Rumunii i Tunezji. Dodatkowo Spółka zintensyfikowała czyszczenie 

i dezynfekcję operacyjnych stanowisk roboczych oraz zaostrzyła obowiązujące personel procedury 

higieny. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników ma dla nas najwyższy priorytet, zaś w naszych 

obiektach w Tunezji rutynowo dyżuruje personel medyczny, ze względu na oddalenie od ośrodków 

miejskich. Ta polityka została obecnie utrzymana, a personel medyczny monitoruje stan zdrowia 

i samopoczucie naszych pracowników w terenie. W Rumunii wprowadziliśmy kontrolę zdrowia 

pracowników i lekarz co dwa dni jest obecny na naszym polu wydobywczym. Zakład przetwarzania gazu 

podlega rutynowej dezynfekcji, a ponadto wdrożono poszerzone procedury czyszczenia. Kierownicy 

oddziałów terenowych potwierdzają, że nasze terenowe jednostki operacyjne są dostatecznie 

wyposażone w zapasy materiałów eksploatacyjnych. 

Spółka wprowadziła dodatkowe procedury ochrony pracowników i interesariuszy zgodnie z wytycznymi 

lokalnych władz i służby zdrowia w poszczególnych obszarach operacyjnych. Zgodnie z tymi wytycznymi 

Spółka wprowadziła politykę pracy zdalnej z domu w najszerszym możliwym zakresie. Ze względu na 

geograficzne zróżnicowanie naszej działalności, Spółka ma bogate doświadczenie w pracy zdalnej. 

W naszej ocenie wprowadzone procedury i istniejąca infrastruktura umożliwiają minimalizację wszelkich 

zakłóceń. Cały personel w centrali i jednostkach biznesowych pozostaje w stałym kontakcie i skutecznie 

realizuje swoje zadania. 

Rumunia 

Zakład przetwarzania gazu Moftinu, który rozpoczął działalność produkcyjną w kwietniu 2019 r., działa 

zgodnie z oczekiwaniami. Około 4 maja br. w zakładzie rozpoczną się prace związane z planową 

konserwacją. Program konserwacji obejmuje monitoring funkcjonowania odwiertów, a jego realizacja 

ma potrwać około 10 dni. 



 
 

Na odwiertach wydobywczych Moftinu-1003, Moftinu-1004 i Moftinu-1007 trwa produkcja  

zgodnie z planem wydobycia. Zgodnie z zapowiedziami produkcja z odwiertu Moftinu-1004 trwa  

od 16 lutego 2020 r., a jej wyniki są zgodne z oczekiwaniami. 

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, a ponadto 

z wszystkimi właścicielami gruntów zawarła umowy dotyczące wejścia na teren poszczególnych parceli 

znajdujących się na obszarze badań sejsmicznych. Spółka planowała zlecić dostarczenie sprzętu 

i kontraktację pracowników do badań sejsmicznych w celu bezzwłocznego rozpoczęcia realizacji 

programu prac. W dniu 3 marca 2020 r. Spółka złożyła ogólne zlecenie u wykonawcy programu badań 

sejsmicznych. Jednakże z uwagi na niepewność dotyczącą pandemii COVID-19 i jej skutków w aspekcie 

przemieszczania się i świadczenia usług na terytorium Rumunii i w okręgu Satu Mare, Spółka przełożyła 

na późniejszy termin złożenie zamówienia na udostępnienie ciężkiego sprzętu i personelu. Należy przy 

tym zauważyć, że na obecnym etapie nie poniesiono żadnych kosztów z tytułu przestoju bądź 

przygotowań, ponieważ koszty takie naliczane są dopiero z chwilą pełnego udostępnienia sprzętu 

i personelu w terenie. Istotnym czynnikiem jest także fakt, że władze rumuńskie wprowadziły zakaz 

gromadzenia się w liczbie przekraczającej 50 osób, co uniemożliwiałoby bezpieczne i skuteczne 

przeprowadzenie programu przez 100-osobowy zespół. Spółka będzie przekazywała aktualizację 

informacji w tym zakresie gdy będzie to stosowne. 

Spółka uzyskała 12-miesięczne przedłużenie terminu zakończenia trzeciego etapu prac 

poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare w celu umożliwienia realizacji programu badań 

sejsmicznych, stanowiącego ostatnią część zobowiązań w ramach tego etapu. Ze względu na 

utrudnienia wynikające z pandemii COVID-19, Spółka podejmuje optymalne działania w celu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa jej pracowników i wykonawców. W przypadku, gdyby Spółka nie mogła 

zrealizować programu do końca okresu przedłużenia, zwróci się ona do władz rumuńskich z wnioskiem 

o kolejne przedłużenie. Jesteśmy przekonani, że w obecnych okolicznościach takie przedłużenie 

zostałoby udzielone.   

Tunezja 

Jak informowaliśmy wcześniej, pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 

2019 roku wydobycie prowadzone jest ze wszystkich czterech odwiertów. Ponadto nasi pracownicy 

w Tunezji uruchomili ponownie odwiert EC-1 na terenie koncesji Ech Chouech, stąd w efekcie liczba 

funkcjonujących odwiertów wydobywczych na polu Chouech wzrosła do pięciu. Produkcja ropy naftowej 

z tych odwiertów stale rośnie dzięki obniżaniu się stopnia zawodnienia odwiertów (ang. water cuts).  

Działalność operacyjna na polu Sabria przebiega bez zmian. W styczniu Spółka przeprowadziła na 

odwiercie Win-12bis prace przy użyciu coiled tubingu (mobilne urządzenie do prowadzenia 

różnorodnych prac rekonstrukcyjno-intensyfikacyjnych w odwiertach) w celu usunięcia potencjalnej 

blokady. Była ona jak przypuszczano powodem mniejszych poziomów produkcji na tym polu od 



 
 

momentu jej wznowienia po okresie zamknięcia pola, trwającego od maja do września 2017 r. Od czasu 

przeprowadzenia prac, produkcja z odwiertu stopniowo rośnie.  

Sprawy korporacyjne 

Spółka przystąpiła do rozmów z kredytodawcą - Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 

w celu oceny wpływu obecnej sytuacji i zbadania dostępnych opcji w obecnym okresie niepewności. 

Spółka będzie przekazywała aktualizację informacji w tym zakresie gdy będzie to stosowne.  

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  

 

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.  


