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Komunikat prasowy 

Przedłużenie licencji i zmiana zakresu zobowiązania  

do wykonania prac w Rumunii  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 13 października 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub 

„Spółka”) (AIM: SENX, GPW: SEN) informuje o uzyskaniu w Rumunii zgody Krajowej Agencji Zasobów 

Mineralnych („NAMR”) na zmianę zakresu ostatniego niewypełnionego jeszcze zobowiązania  

do wykonania prac w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na Koncesji Satu Mare. Ponadto 

NAMR przedłużyła o 12 miesięcy okres obowiązywania ww. zobowiązania, w związku z zakłóceniami 

spowodowanymi pandemią koronawirusa. Termin zakończenia etapu prac poszukiwawczych upływa 

obecnie 27 października 2021 r. Po zakończeniu w Rumunii stanu wyjątkowego, wprowadzonego  

w związku z pandemią COVID-19, okres obowiązywania zobowiązania zostanie dodatkowo wydłużony 

o czas trwania stanu wyjątkowego.  

Wcześniej Spółka wybrała opcję przeprowadzenia badań sejsmicznych 3D na obszarze 120 km2 jako 

trzeciego i ostatniego zobowiązania w ramach etapu prac poszukiwawczych. Na początku marca br. 

Spółka uzyskała pozwolenie na realizację programu badań sejsmicznych 3D, obejmującego obszar  

148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Spółka zawarła 

ze wszystkimi właścicielami gruntów, na obszarze objętym programem badań, umowy dostępu i była 

w trakcie mobilizacji urządzeń sejsmicznych i personelu. Mobilizacja ta została odroczona ze względu 

na niepewność związaną pandemią koronawirusa i wprowadzonym 20 marca 2020 r. przez rząd 

Rumunii stanem wyjątkowym, który ograniczył swobodę podróżowania i zakupu usług w Rumunii oraz 

okręgu Satu Mare.  

W związku z opóźnieniem w realizacji programu, spowodowanym obowiązującymi ograniczeniami 

COVID, Spółka zwróciła się do NAMR o modyfikację zobowiązania do wykonania prac. NAMR 

zaakceptowała propozycję Spółki dotyczącą zmiany zakresu prac objętych zobowiązaniem poprzez 

wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych, jednego na głębokość całkowitą 1.000 m  

i drugiego na głębokość 1.600 m.  

Dla pierwszego odwiertu, Moftinu-1008, pozyskano niezbędne zezwolenia i obecnie prowadzone są 

prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej. Rozpoczęcie prac wiertniczych 

przewidywane jest na początek stycznia 2021 r. Odwiert ma być wykonany do głębokości 1.000 m 

w strukturze wydobywczej Moftinu i ma przeciąć trzy gazonośne oraz, dodatkowo, dwie nieopróbowane 

formacje piaskowcowe. W wypadku uzyskania pozytywnych wyników wierceń, odwiert Moftinu-1008 

zostanie podłączony do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, za pomocą rurociągu przesyłowego  

o długości 1,5 km, w celu obróbki i sprzedaży. 



 
 

Spółka przewiduje wykonanie drugiego odwiertu w strukturze Sancrai położonej bezpośrednio  

na południe od złoża Moftinu. Wyniki wcześniej zrealizowanego programu badań sejsmiczny 3D złoża 

Santau z 2013 r. podkreślają perspektywiczność tej struktury. Ponowna analiza wykonanych  

w przeszłości zdjęć sejsmicznych 2D pozostałego obszaru struktury, wykazała obecność pułapki 

strukturalnej, a analiza AVO ukazała wyraźne amplitudy charakterystyczne dla złóż gazu. Zakłada się, 

że odwiert zostanie wykonany do głębokości 1.600 m. Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia wierceń, 

jednak planowane jest ono na połowę 2021 r. 

Oświadczenie Uprawnionych Ekspertów 

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

komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez Andrew O’Donovana, Dyrektora 

Operacyjnego (Chief Operating Officer) Serinus Energy plc. A. O’Donovan jest uprawnionym 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 kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności 

naftowej. A. O’Donovan posiada 32 lata doświadczenia operacyjnego, zarówno jako geofizyk  

w obszarze poszukiwań surowców, jak i inżynier w branży naftowej. Karierę zawodową zaczynał jako 

geofizyk w firmie BP plc i dla tej firmy przez 21 lat pracował w różnych regionach świata,  

m. in. w Wietnamie, Chinach, Angoli i na Morzu Północnym.  

 

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) 

Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 

+44 208 054 2859 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 

+44 20 7220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 20 7614 5900 

     



 
 

Camarco 
(Finansowy PR - London) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 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. 

 


