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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, w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021, 

Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywane są wyniki testów przepływu  

w odwiercie Moftinu–1008 w Rumunii. W testach odwiert uzyskał przepływ 4,0 milionów standardowych stóp 

sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d). Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu–1008 

został wykonany na głębokość 1.000 metrów. 

 

Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje cztery poziomy nasycone gazem,  

tj. piaskowce A1, A2, A3 oraz B1. Wszystkie cztery warstwy zostały poddane perforacji i uzbrojone. Spółka 

podjęła też decyzję o przeprowadzeniu testów przepływu dla piaskowców z warstw A2 i A3  

– oddzielnego dla każdej strefy, jak i przepływu wspólnego.  

 

Przebieg testów i ich wyniki są następujące: 

• Przepływ w odwiercie Moftinu-1008 z warstw A2 i A3 na początku prowadzony był przez 

zwężkę w rozmiarze 12/64”. Rozmiar zwężki był stopniowo zwiększany, aż do osiągnięcia rozmiaru 

40/64”, z następującym potem 8-godzinnym okresem odbudowy ciśnienia. Łączny czas przepływu 

wspólnego z piaskowców A2 i A3 wyniósł 12,5 godziny. 

• Przy zwężce w rozmiarze 40/64” przepływ w odwiercie wynosił średnio 4,0 MMscf/d,  

a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia. 

Odwiert oczekuje obecnie na podłączenie, bowiem rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu został 

ukończony, ale wymaga przeprowadzenia finalnych testów ciśnienia.  

 

 

Oświadczenie Niezależnego Eksperta 

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały 

zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Andrew O'Donovana, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. 

A. O’Donovan jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek 

Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. 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 ma 32 lata doświadczenia operacyjnego, zarówno jako geofizyk w obszarze poszukiwania 

surowców, jak i inżynier w branży naftowej. Karierę zawodową rozpoczynał jako geofizyk w firmie BP plc.  

 

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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Press Release 

Moftinu – 1008 Well Flows 4.0 MMscf/d on Test  

Jersey, Channel Islands, 23 February 2021 -- Serinus Energy plc (“Serinus” or the “Company”) 

(AIM:SENX, WSE:SEN), is pleased to announce the flow-test results of the Moftinu–1008 well in 

Romania. The well flowed 4.0 million standard cubic feet per day (“MMscf/d”) (approximately 667 boe/d) 

on test.  As previously announced, the Moftinu–1008 well was drilled to 1,000 metres. 

The well has four gas-bearing sands that appeared on logs: A1, A2, A3, and B1. All four zones were 

perforated and completed. Out of these four zones, the Company decided to commence testing the A2 

and A3 sands separately and comingled. 

The well testing procedure and results are as follows: 

• Moftinu-1008 started flowing from the A2 and A3 sands on a 12/64” choke followed by 

incremental increases in choke size up to 44/64”, and a final eight-hour build-up period.  The 

total comingled flow time from the A2 and A3 sands was 12.5 hours. 

• On the 44/64” choke size, the well flowed at an average rate of 4.0 MMscf/d with no progressive 

pressure decrease throughout the test. 

The well is now awaiting tie-in as the flowline connecting in to the Moftinu Gas Plant has been completed 

and requires final pressure testing.  

Competent Persons Statement 

In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical information contained in this 

announcement has been reviewed and approved by Mr. Andrew O’Donovan, Chief Operating Officer of 

Serinus Energy plc.  Mr. O’Donovan is a qualified person as defined in the London Stock Exchange's 

Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a specialist with professional and technical 

competencies to conduct petroleum operations.  Mr. O’Donovan has thirty-two years of operational 

experience both as an exploration geophysicist and as a petroleum engineer.  Mr. O’Donovan began 

his career as a geophysicist with BP plc.  

 

About Serinus 

Serinus is an international upstream oil and gas exploration and production company that owns and 
operates projects in Tunisia and Romania. 

For further information, please refer to the Serinus website (www.serinusenergy.com) or contact 
the following: 



 
 

 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Chief Executive Officer 

Andrew Fairclough, Chief Financial Officer 

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy 

+44 208 054 2859 

Arden Partners plc (Nominated Adviser & Joint Broker) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Tim Dainton (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

Shore Capital Stockbrokers Limited (Joint Broker) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

Jerry Keen (Corporate Broking) 

+44 207 408 4090 

 
 

Camarco (Financial PR - London) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 203 781 8334 

 
 

TBT i Wspólnicy (Financial PR - Warsaw) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353 

 

 

Forward Looking Statement Disclaimer 
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. 
 
Translation: This news release has been translated into Polish from the English original. 
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