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Komunikat prasowy 

Zatwierdzenie nowego etapu prac rozpoznawczych na obszarze 

koncesji w Rumunii 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 21 października 2021 r. -- Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”) 

informuje o uzyskaniu zgody Krajowej Agencji ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii („NAMR”)  

na przeprowadzenie dodatkowego, rozplanowanego na okres dwóch lat, etapu prac rozpoznawczych 

na obszarze koncesji Satu Mare. Jak informowano wcześniej, trzeci etap prac poszukiwawczych  

na tej koncesji został przedłużony o rok – do 27 października 2021 r. – z powodu wprowadzenia na terytorium 

Rumunii stanu wyjątkowego w związku z pandemią COVID-19. Spółka wypełniła w przedłużonym terminie 

wszystkie zobowiązania do wykonania prac w ramach trzeciego etapu poszukiwań. Nowy etap 

rozpoznawania zasobów na obszarze Satu Mare ma trwać od 28 października 2021 r.  

do 27 października 2023 r. Spółka podjęła następujące zobowiązania do wykonania prac w tym okresie: 

• Etap 1: w okresie od 28 października 2021 r. do 27 października 2022 r. Spółka zobowiązana 

jest do ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 160,9 km z obszaru 

Madaras, czego łączny koszt szacowany jest na 100 000 USD. 

• Etap 2: w okresie od 28 października 2022 r. do 27 października 2023 r. Spółka zobowiązana 

jest do ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 30,05 km z obszaru 

Santau-Nusfalau, czego łączny koszt szacowany jest na 50 000 USD. 

Spółka z zadowoleniem przyjęła decyzję regulatora o udzieleniu zgody na przeprowadzenie nowego 

etapu prac rozpoznawczych, ponieważ zamierza w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu 

wykazanie znacznego potencjału złożowego obszaru koncesji Satu Mare oraz zagospodarowanie 

nowych złóż gazu ziemnego w celu zwiększenia własnego wydobycia tego surowca. 

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 

+44 204 541 7859 

  



 
 

Arden Partners plc (Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 

Paul Shackleton s (Corporate Finance) 

Tim Dainton (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

Shore Capital Stockbrokers Limited (Wspólny Makler) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

Jerry Keen (Corporate Broking) 

+44 207 408 4090 

 
 

Camarco (Finansowy PR - Londyn) 
Owen Roberts 
Phoebe Pugh 

+44 203 781 8334 

 
 

TBT i Wspólnicy (Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353 

 

Zastrzeżenie odnoszące się do stwierdzeń dotyczących przyszłości (Forward Looking Statement Disclaimer)  
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. 
 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.  


