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Zastrzeżenia prawne
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące Spółki i jej podmiotów zależnych. Publikujemy go z zastrzeżeniem, że jego treść
ma wyłącznie charakter orientacyjny i poglądowy, w związku z czym żadna osoba ani grupa osób nie powinna polegać na jakichkolwiek
zawartych w nim informacjach w jakimkolwiek celu, a ponadto nie stanowi on oświadczenia Spółki ani jakiegokolwiek innego podmiotu
co do wartości Spółki lub ewentualnych korzyści wynikających z inwestowania w nią. Wszelkie oświadczenia sprzeczne z powyższym
zastrzeżeniem są niezgodne z prawem. W szczególności żadnego ze stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie nie należy
rozumieć ani jako wyraźnego ani dorozumianego oświadczenia lub zapewnienia złożonego przez Spółkę, jej podmiot powiązany,
członka organów zarządzających lub kierownictwa Spółki lub jej podmiotu powiązanego, przedstawiciela, doradcę lub pracownika
Spółki lub jej podmiotu powiązanego lub jakąkolwiek inną osobę lub też w imieniu któregokolwiek z wymienionych podmiotów co do
kompletności i zgodności ze stanem faktycznym informacji lub opinii zawartych w niniejszym dokumencie, a także w odniesieniu do
jakichkolwiek błędów, pominięć lub zniekształceń, a w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa ani Spółka ani żaden z jej podmiotów
zależnych, ani żaden z członków ich organów zarządzających lub kierownictwa, ich przedstawicieli, doradców ani pracowników, ani też
żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności, czy to z tytułu niedbalstwa, czy na jakiejkolwiek innej zasadzie, za jakiekolwiek straty
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w następstwie wykorzystania takich informacji lub opinii lub w jakimkolwiek związku z ich
wykorzystaniem.
Niniejszy dokument zawiera informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które są obarczone znacznym ryzykiem
i niepewnością. Niektóre z nich charakteryzuje użycie takich słów i sformułowań jak „oczekuje się”, „spodziewa się”, „powinno”, „uważa
się”, „planuje się”, „zakłada się”, „będzie” lub innych podobnych. Wszelkie informacje i stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie
lub z niego wynikające, a niestanowiące stwierdzeń faktycznych, należy traktować jako odnoszące się do przyszłości. Tego rodzaju
informacje i stwierdzenia mogą być oparte na obecnych założeniach, szacunkach, prognozach i przewidywaniach dotyczących sytuacji
makroekonomicznej panującej na świecie lub w poszczególnych krajach, geologicznych i/lub geofizycznych interpretacjach określonych
złóż perspektywicznych lub obszarów, przewidywanych cenach surowców, zakładanych poziomach nakładów inwestycyjnych i kosztów
działalności operacyjnej oraz innych czynnikach i mogą zawierać wewnętrzne szacunki w zakresie potencjalnych lub prawdopodobnych
zasobów wydobywalnych z poszczególnych złóż perspektywicznych lub posiadanych aktywów. O ile wszystkie informacje i stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają obecne plany, założenia i oczekiwania Spółki, nie ma pewności, że wszystkie jej plany
zostaną zrealizowane, a wszystkie jej założenia i oczekiwania okażą się trafne i poprawne. Istnieje wiele czynników, które mogą
spowodować, że faktyczne wyniki oraz zdarzenia będą odbiegały w sposób istotny od tych wyrażonych w tego rodzaju stwierdzeniach
lub z nich wynikających w sposób dorozumiany. Dotychczasowych wyników Spółki nie można traktować jako wiarygodnej prognozy jej
przyszłych wyników. Z zastrzeżeniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących emitentów papierów
wartościowych, Spółka nie jest zobowiązana do publikowania aktualizacji lub korekt stwierdzeń lub informacji odnoszących się
do przyszłości w następstwie uzyskania nowych informacji lub zaistnienia nowych okoliczności lub z jakiegokolwiek innego powodu.
W szczególności żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi oświadczenia ani zapewnienia co do możliwości
realizacji celów w zakresie przyszłych wyników Spółki ani zasadności oczekiwań, szacunków, prognoz i założeń dotyczących tych
wyników, w związku z czym nie należy polegać na tego rodzaju informacjach zawartych w niniejszym dokumencie.
Uwaga: Niniejszy dokument stanowi wolne tłumaczenie oryginału sporządzonego w języku angielskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązuje wersja angielska.
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Serinus Energy plc
Podstawowe informacje
 Lądowe aktywa wydobywcze w Rumunii i Tunezji, charakteryzujące się niskimi kosztami wydobycia
 Duża i zróżnicowana baza aktywów, umożliwiająca dalszy rozwój działalności oraz dająca wyraźne perspektywy
wzrostu stopy zwrotu dla akcjonariuszy

 Średnie dzienne wydobycie w 2020 r. wyniosło 2.3401 boe/d, tj. wzrost o 68% w porównaniu do 2019 r.,
gdy średnie dzienne wydobycie wynosiło 1.389 boe/d)2 – W Rumunii i Tunezji średnie dzienne wydobycie w 2020 r. wyniosło
odpowiednio 1.788 boe/d i 552 boe/d.

 średnie dzienne wydobycie w I półroczu 2021 r. wyniosło 2.012 boe/d3
 Stan rezerw i zasobów netto: 9.63 MMboe rezerw potwierdzonych i prawdopodobnych (2P) i 2,2 MMboe zasobów
warunkowych 2C skorygowanych o ryzyko3 w Tunezji i Rumunii – Rezerwy 2P obecnie wycenianie na poziomie 3,26 USD/boe4

 Zakładany dalszy wzrost wydobycia w krótkim horyzoncie czasowym dzięki realizacji programów prac o niskiej kapitałochłonności
i ograniczonym ryzyku:

 Zastosowanie metody kompresji głowicowej na polu Moftinu – program ukierunkowany na stabilizację poziomu wydobycia,




uruchomienie pierwszej instalacji planowane na III kw. 2021 r.
Odwiert Moftinu-1008 wykonano w lutym 2021 r. i opróbowano przy wydobyciu na poziomie 4,0 MMscf/d – wydobycie z
odwiertu prowadzone od marca 2021 r.
Odwiert poszukiwawczy Sancari-1 – wiercenie rozpoczęto 29 czerwca 2021 r., wykryto gaz, jednak przy opróbowaniu nie
odnotowano przepływu gazu, trwają dalsze analizy techniczne
W Tunezji – prace rekonstrukcyjneh na odwiertach i zastosowanie metod mechanicznej eksploatacji złoża na czterech
odwiertach na złożu Sabria i na odwiercie EC-1 na złożu Chouech; znaczne zwiększenie wydobycia.

 Niskie koszty działalności operacyjnej, atrakcyjne opodatkowanie i lądowa lokalizacja odwiertów zapewniają wysoką
wartość retroaktywną netto nawet przy stosunkowo niskich cenach surowców

1.
2.
3.
4.
5.

Raport roczny ze Sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
Raport roczny ze Sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Raport za I półrocze 2021 r.
Zgodnie ze Sprawozdaniem z oceny rezerw sporządzonym przez niezależnego eksperta - firmę Gafney, Cline & Associates na 31 grudnia 2020 r.
Na podstawie kapitalizacji rynkowej Serinus Energy plc na 3 września 2021 r., wynoszącej 22,68 mln GBP, przeliczonej na USD z GBP wg kursu 1,3862
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Dynamiczny wzrost

Wysoki poziom przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej
 Dynamiczne tempo wzrostu
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Dynamiczny wzrost
Poprawa wskaźników operacyjnych
 Dzięki rozpoczęciu eksploatacji złoża gazowego Moftinu w Rumunii w kwietniu 2019 r.
oraz rosnącej efektywności operacyjnej w Tunezji Spółka z wysokokosztowego producenta
węglowodorów stała się producentem niskokosztowym.

 Spółka utrzymywała dodatnie przepływy pieniężne
nawet w okresach niskich cen surowców,
np. w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r.

Tunezja
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Zbadane Raporty Roczne Spółki za lata 2018–2020, Sprawozdanie okresowe Spółki za I półrocze 2021 r.
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Serinus Energy plc
Odwiert poszukiwawczy Sancrai-1


Prace nad odwiertem poszukiwawczym Sancrai-1 rozpoczęto 29 czerwca 2021 r.



Spółka poinformowała 15 lipca 2021 r. , że w odwiercie natrafiono na gaz ziemny, a wiercenie zakończyło
się na docelowej planowanej głębokości 1600 m. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym
terminem, a ich koszt zamknął się kwotą niższą od przewidzianej w budżecie.



Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej, o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad
20 m, w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m.
W nawierconym interwale zmierzona całkowita zawartość gazu wynosi od 5,5% do 11,1%, przy szacowanej
średniej porowatości wynoszącej od 23% do 27%. Analiza petrofizyczna przeprowadzona przed
uzbrojeniem odwiertu, również potwierdziła obecność strefy gazonośnych piaskowców plioceńskich.



Spółka następnie przystąpiła do perforacji trzech stref w odwiercie w celu opróbowania piaskowców
plioceńskich przed przystąpieniem do uzbrojenia otworu.



Spółka przekazała 12 sierpnia 2021 r. informację, że w wyniku opróbowania nie odnotowano przepływu
gazu w wybranych strefach.



Postanowiono o wstrzymaniu prac w odwiercie poszukiwawczym Sancrai-1 do czasu przeprowadzenia
kolejnych analiz technicznych, mających na celu lepsze zrozumienie specyfiki struktury Sancrai i ocenę
dalszych możliwych działań w kontekście uzyskanych na etapie wiercenia danych, wskazujących na dużą
zawartość gazu.



Odwiert Sancrai-1 stanowi wypełnienie ostatniego zobowiązania w ramach trzeciej fazy prac
poszukiwawczych na koncesji Satu Mare. Zlokalizowany jest ok. 7,8 km na południe od złoża gazu Moftinu,
objętego przygotowanym przez Spółkę projektem zagospodarowania.
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Kluczowe aktywa
Rumunia
Koncesja Satu Mare w północnozachodniej Rumunii – 2.950 km2

Tunezja
Rurociągi
Pola gazowe
Pole naftowe
Pole naftowo-gazowe
Obszar sejsmiki 3D

Ukraina

Blok zlokalizowany w obrębie
Kotliny Karpackiej, wzdłuż trendu
Węgry
obejmującego odkryte
i eksploatowane obecnie złoża ropy
Satu Mare
i gazu oraz w pobliżu istniejącej
Moftinu
1001 3D
Obszar
sejsmiku
złoża Moftinu
infrastruktury – obecność licznych
Moftinu 1002Bis
Obszar
sejsmiku 3D
pułapek złożowych

Aktywa

złoża Santau

Wydobycie gazu w ramach
Projektu Gazowego Moftinu
od kwietnia 2019 r. – w połowie
2021 r. wykonano nowey odwiert
poszukiwawczy w strukturze
Sancrai

Rezerwy/zasoby
/wydobycie1

Perspektywy
rozwoju

1.
2.

Rumunia

Łącznie 5 koncesji, w tym 3, gdzie
obecnie prowadzone jest wydobycie,
tj. Sabria, Chouech Es Saida i Ech
Chouech.
Pole Sabria (udział operacyjny 45%)
obejmu duże złoże lekkiej ropy
znajdujące się w utworach ordowiku
(445 MMbbl pierwotnych zasobów
geologicznych ropy (OOIP) (P50))
Na obszarze koncesji Chouech znajduje
się stożek basenowy o dużym zasięgu
przestrzennym (ok.125 km2) i znacznej
miąższości (ok. 50 m), charakteryzujący
się bardzo dużym potencjałem
w zakresie poszukiwań gazu ziemnego
w dłuższej perspektywie

Rezerwy potwierdzone i prawdopodobne:

1,71 MMboe

Rezerwy potwierdzone i prawdopodobne:

7,93 MMboe

Zasoby warunkowe 2C:

0,72 MMboe

Zasoby warunkowe 2C:

1,48 MMboe

Wydobycie:

553 boe/d

Wydobycie:

1.787 boe/d

2

2

W krótkiej perspektywie - koncentracja na inwestycjach
o potencjalnie wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu zagospodarowanie perspektywicznych złóż płytko
występującego gazu, położonych na południe od Moftinu,
dla których istnieją już badania sejsmiczne 3D

W krótkiej perspektywie bardzo duży potencjał inwestycyjny
zarówno pola Sabria, jak i Chouech, charakteryzujących się
niskim poziomem ryzyka poszukiwawczego i technologicznego

Potencjał w zakresie poszukiwań węglowodorów w licznych
pułapkach złożowych położonych w głębszych warstwach
na południe i wschód od Moftinu

Wieloletni potencjał poszukiwawczy licznych obiektów na
obszarze koncesji na południu kraju

Duży potencjał w zakresie zagospodarowania złóż na polu
Sabria

Zgodnie ze Sprawozdaniem z oceny rezerw sporządzonym przez niezależnego eksperta - firmę Gafney, Cline & Associates na 31 grudnia 2020 r..
Średnie wydobycie w 2020 r.
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Kadra kierownicza
Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)
• Pan Jeffrey Auld jest od ponad 28 lat związany z międzynarodową branżą naftową. W tym okresie
zarządzał spółkami działającymi w sektorze naftowo-gazowym na rynkach wschodzących, a także
pracował w charakterze ich doradcy. Pan Auld posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania strategicznego.
Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO)
• Pan Andrew Fairclough ma niemal 30 lat doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach
w obszarach takich jak finanse przedsiębiorstw, rynki kapitałowe i zarządzanie, w ramach których
zajmował się m.in. opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, tworzeniem struktur kapitałowych,
strukturyzowaniem zadłużenia i pozyskiwaniem finansowania, łączeniem i przejmowaniem
przedsiębiorstw, opracowywaniem planów finansowych i budżetów oraz sprawozdawczością finansową.
Stuart Morrison – Dyrektor Operacyjny (COO)
• Pan Stuart Morrison posiada ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym
i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. Na początku
swojej kariery zawodowej pracował jako inżynier naftowy i złożowy w spółkach BP Research, British
Gas, Sun Oil i Oryx Energy UK, a następnie, w 1997 r., dołączył do zespołu Premier Oil, gdzie zajmował
różne stanowiska techniczne i kierownicze, w tym stanowisko głównego inżyniera naftowego,
dyrektora ds. rozwoju biznesu i dyrektora ds. poszukiwań, pełniąc funkcje korporacyjne i pracując
w jednostkach biznesowych, takich jak Bliski Wschód i Falklandy.
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Kadra kierownicza (cd.)
Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

•

Pan Calvin Brackman ma 25-letnie doświadczenie w pracy w branży naftowej, zarówno
w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Koordynuje i wdraża strategie rozwoju Grupy oraz
nadzoruje relacje z organami państwowymi i interesariuszami.

Alexandra Damascan, Prezes Zarządu Serinus Energy Romania

•

Pani Alexandra Damascan jest związana z Serinus Energy Romania od 2008 r. Z wykształcenia
jest inżynierem wiertnikiem i ma bogatą wiedzę techniczną, jak i handlową. Odegrała kluczową
rolę w zagospodarowywaniu przez Spółkę złoża gazowego Moftinu, od etapu poszukiwań do
etapu wydobycia.

Haithem Ben Hassen, Prezes Zarządu Serinus Energy Tunisia BV

•

Dłączył do zespołu Serinus Energy Tunisia w listopadzie 2014 r., a w styczniu 2018 r. został
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki. Jest inżynierem infrastruktury technicznej
i w trakcie swojej kariery zajmował się m.in. nadzorem nad realizacją dużych inwestycji
w zakresie zagospodarowania złóż w różnych rejonach świata, w tym na zlecenie Serinus.

www.serinusenergy.com
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Rumunia
Podstawowe informacje o aktywach


Koncesja Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii




Obszar koncesji – 2.950 km2
Etap 3 prac poszukiwawczych
 Efektywna wysokość udziału operacyjnego w koncesji: 100%1
 Przedłużenie koncesji do 27 października 2021 r., z możliwością wydłużenia okresu
udzielonego przedłużenia o czas trwania stanu wyjątkowego/alarmowego,
 Wszystkie objęte zobowiązaniem prace na terenie koncesji obejmuje zostały
zrealizowane:

Rurociągi
Pola gazowe
Pole naftowe
Pole naftowo-gazowe
Obszar sejsmiki 3D

Ukraina

Węgry
Satu Mare
Moftinu
1001
Obszar
sejsmiku 3D
złoża Moftinu
Moftinu 1002Bis



Odwiert M-1008 – uzyskano zgodę i zaliczono jako realizację
zobowiązania do wykonania odwiertu na głębokość 1.000 m



Odwiert Sancrai -1 - stanowi realizację obowiązkowego odwiertu na
głębokość 1.600 m

Potencjał zagospodarowania dotychczas odkrytych złóż gazu przy niskim stopniu ryzyka
oraz potencjał poszukiwawczy w dłuższej perspektywie



Obszar sejsmiku 3D
złoża Santau



Wielkość rezerw 2P odkrytych dotychczas w obrębie złoża Moftinu: 10,1 Bcf2
 Wielkość zasobów warunkowych 2C skorygowanych o ryzyko: 4,3 Bcf2


Rumunia

1.

2.
3.

Szacuje się, że wielkość zasobów wydobywalnych pozostających do
zagospodarowania3 wynosi 181 MMboe bez uwzględniania ryzyka
lub 73 MMboe z uwzględnieniem średniego ryzyka

Zdaniem Rady Dyrektorów Spółki efektywny udział operacyjny spółki wynosi 100%, ponieważ partner, który początkowo był właścicielem 40% udziałów w koncesji Satu Mare, odmówił
uczestnictwa w kolejnych etapach prac poszukiwawczych i zagospodarowaniu złoża w jej ramach i, co za tym idzie, nie sfinansował swojej części kosztów wspólnego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w grudniu 2016 r. Spółka przekazała partnerowi formalne zawiadomienie o wystąpieniu przypadku naruszenia warunków umowy operacyjnej
(ang. Joint Operating Agreement; „Umowa JOA”) i na tej postawie, zgodnie z umową JOA, zażądała od partnera przeniesienia należącego do niego udziału na Serinus.
Zgodnie ze Sprawozdaniem z oceny rezerw sporządzonym przez niezależnego eksperta - firmę Gafney, Cline & Associates na 31 grudnia 2020 r.
Szacunki własne

www.serinusenergy.com
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Rumunia
Złoże gazowe Moftinu
 Eksploatacja złoża rozpoczęta w kwietniu 2019 r.



Wydobycie prowadzone z czterech odwiertów
podłączonych do infrastruktury przesyłowej:

 Moftinu-1003 – opróbowany przy wydobyciu
na poziomie 6,3 MMscf/d

 Moftinu-1007 – opróbowany przy wydobyciu
na poziomie 5,7 MMscf/d

 Moftinu-1004 – opróbowany przy wydobyciu
na poziomie 6,0 MMscf/d

 Moftinu-1008 – opróbowany przy wydobyciu
na poziomie 4,0 MMscf/d

 Infrastruktura



Zakład przetwarzania gazu o nominalnych zdolnościach
przerobowych na poziomie 15,0 MMscf/d (450.000 m3/d).




Instalacje do odwadniania i odzysku NGL/kondensatu.
Gazociąg o długości 3,1 km - łączący infrastrukturę Serinus
z systemem przesyłowym spółki Transgaz.

 Przyszły potencjał

www.serinusenergy.com



Wykonane odwierty zidentyfikowały osiem gazonośnych
formacji piaskowców w strukturze Moftinu, z których cztery
formacje zostały opróbowane i są eksploatowane.



W miarę udostępniania zdolności przerobowych zakładu
przetwarzania gazu - uzbrajanie i opróbowywanie
dodatkowych formacji w ramach istniejących odwiertów.

Prezentacja korporacyjna
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Rumunia
Obszary z potencjałem w perspektywie średnioterminowej
Obszary perspektywiczne
Duże odkrycie gazu
Duże odkrycie ropy

Dostępna sejsmika 3D
Linie przebiegu
historycznych badań
sejsmicznych 2D
Lokalizacja odwiertu

UKRAINA

Sancrai i Madaras



 Poszukiwania w bliskim sąsiedztwie pola Moftinu:
prace wiertnicze nad odwiertem Sancrai–1 ruszyły
29 czerwca 2021 r.
 Głębiej zalegające obiekty gazowe (miocen)

Odkrycie gazu Moftinu

Rumunia

Berveni i Nisipeni



 Perspektywiczne złoża płytko występującego gazu
w pokładach plioceńskich
 Niski poziom ryzyka, budowa geologiczna analogiczna
do złoża Moftinu

Nusfulau



 Blok położony wzdłuż trendu obejmującego duże
akumulacje ropy (np. Suplacu de Barcau – 162 MMboe)

Węgry

Babesti



 Potencjalnie bardzo duże złoże gazu, istniejące
badania sejsmiczne 2D dla tego obszaru

Rumunia

Obszar
Koncesja Satu Mare

Skorygowane o ryzyko zasoby perspektywiczne w ramach koncesji Satu
Mare wynoszą 73 mln boe1
1.
2.

Szacunki własne
Wielkości złóż wg opracowania Wood Mackenzie Database 2017

www.serinusenergy.com

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Berveni
Nisipeni
Santau
Madaras
Nusfulau
Babesti

Łącznie, przed
korektą o ryzyko
Łącznie, po korekcie
o ryzyko

Prezentacja korporacyjna

Zasoby wydobywalne1
P90
P50
Średnia
(MMboe)
(MMboe) (MMboe)

P10
(MMboe)

39

56

59

83

26

47

62

109

1
3

5
17

22
34

45
94

98

151

181

284

44

65

73

107
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Rumunia
Patrząc w przyszłość
UKRAINA
Obszary perspektywiczne
Duże odkrycie gazu
Duże odkrycie ropy

Dostępna sejsmika 3D
Linie przebiegu
historycznych badań
sejsmicznych 2D
Lokalizacja odwiertu

Odkrycie gazu Moftinu

Rumunia

Moftinu

Ponowne przetworzenie
linii z badań
sejsmicznych 2D


Spółka niedawno pozyskała
dane dotyczące 15 linii z
badań sejsmicznych 2D
wykonanych w latach 70-tych
i 80-tych XX w.



Linie przecinają obszary
Sancrai i Madaras, nachodząc
na objęte badaniami
sejsmicznymi 3D obszary
Moftinu i Santau.



Pozyskane dane są ponownie
przetwarzane w celu dalszej
identyfikacji i wyznaczenia
kolejnych celów - obiektów
gazowych na terenie Sancrai
i Madaras.

Madaras

Węgry

Sancrai
Rumunia

Koncesja Satu Mare

1.

Field Sizes from Wood Mackenzie Database 2017

www.serinusenergy.com
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Rumuński rynek gazu
Mocne podstawy
Gaz ziemny w Rumunii

Produkcja krajowa
1.

Import

Zużycie gazu

Gaz netto – zmagazynowany

Dane: Transgaz: https://transgaz.ro/en/clients/operational-data/physical-flows

www.serinusenergy.com
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Rumuński rynek gazu
Mocne podstawy
Ceny rynku dnia następnego gazu w Rumunii

1.

Dane: Bursei Romane de Marfuri (Romanian Commodity Exchange: https://www.brm.ro/piata-spot-gn/?l=en; przeliczenie na $/mcf w oparciu o kurs 4,2 RON/USD

www.serinusenergy.com
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Rumunia
Orientacyjna wartość retroaktywna netto (netback)1
Opodatkowanie w Rumunii
Opłaty koncesyjne za ropę
Opłaty koncesyjne za gaz
Podatek od zysków nadzwyczajnych

3,5%–13,5%
3,5%–13,0%
Podatek od dodatkowych przychodów netto ze sprzedaży
węglowodorów powyżej określonych progów cenowych4
16%
19% (podlega zwrotowi)

Podatek dochodowy
VAT

Orientacyjna wartość retroaktywna netto dla gazu przy różnych potencjalnych cenach rynkowych (w USD)2
Cena rynkowa gazu2
(USD/Mcf)
Opłaty koncesyjne (średnio
5,7%)3
(USD/Mcf)
Podatek od zysków
(USD/Mcf)
nadzwyczajnych4
Koszty operacyjne5
Netback przed
opodatkowaniem
Podatki6 (16%)
Netback po
opodatkowaniu
1.
2.
3.
4.

5.
6.

6,50 USD

7,00 USD

7,50 USD

8,00 USD

8,50 USD

9,00 USD

9,50 USD

10,00 USD

(0,37 USD)

(0,40 USD)

(0,43 USD)

(0,46 USD)

(0,48 USD)

(0,51 USD)

(0,54 USD)

(0,57 USD)

(1,10 USD)

(1,35 USD)

(1,66 USD)

(1,92 USD)

(2,18 USD)

(2,43 USD)

(2,69 USD)

(2,95 USD)

(USD/Mcf)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(0,95 USD)

(USD/Mcf)

4,08 USD

4,30 USD

4,46 USD

4,67 USD

4,89 USD

5,11 USD

5,32 USD

5,53 USD

(USD/Mcf)

(0,65 USD)

(0,69 USD)

(0,71 USD)

(0,75 USD)

(0,78 USD)

(0,82 USD)

(0,85 USD)

(0,88 USD)

(USD/Mcf)

3,43 USD

3,61 USD

3,75 USD

3,92 USD

4,11 USD

4,29 USD

4,47 USD

4,65 USD

Wartość retroaktywna netto przed opodatkowaniem i wartość retroaktywna netto po opodatkowaniu to niewynikające z MSSF, lecz powszechnie stosowane w przemyśle naftowym wskaźniki,
służące do pomiaru wyników operacyjnych w przeliczeniu na jednostkę surowca. Więcej informacji na ten temat oraz uzgodnienie wartości retroaktywnej netto z najbliżej odpowiadającym jej
wskaźnikiem wynikającym z MSSF znajduje się w części zastrzeżeń prawnych do niniejszego dokumentu zatytułowanej „Wskaźniki niewynikające z MSSF”.
Zakładana rynkowa cena gazu uzyskiwana w miejscu połączenia gazociągu odprowadzającego uzdatniony gaz z koncesji z krajowym systemem przesyłu gazu firmy Transgaz
Udział procentowy opłat koncesyjnych w przychodach ogółem na podstawie zbadanego Sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podatek od zysków nadzwyczajnych jest naliczany od kwoty wyrażonej w lejach rumuńskich za kilowatogodzinę (RON/Mwh), przeliczanej na dolary amerykańskie wg kursu 4,16563 Lei/$US
i przyjmując 3,2 jako przelicznik Mcf/Mwh. Po przeliczeniu progi cenowe wynoszą 3,57 USD/Mcf i 6,38 USD/Mcf dla stawek podatku wynoszących odpowiednio 60% i 80%. Przy obliczaniu
wysokości podatku podatnicy mają ponadto prawo odliczyć nakłady inwestycyjne do 30% wysokości dodatkowych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży węglowodorów powyżej
wskazanych progów cenowych w danym roku podatkowym.
Zgodnie ze zbadanym Rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 r.
Wysokość podatku dochodowego obliczona od wartości retroaktywnej netto przed opodatkowaniem bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych Rzeczywista wysokość podatku
może być niższa.

www.serinusenergy.com
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Tunezja
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Tunezja
Podstawowe informacje o aktywach


Pięć bloków, wszystkie eksploatowane, udziały operacyjne
wynoszące 100% w każdym, oprócz bloku Sabria (45%)1



Duży potencjał w zakresie zagospodarowania złóż
na obszarze koncesji Sabria



Planowane zwiększenie wydobycia poprzez stopniową realizację
programu niskonakładowych inwestycji o niskim ryzyku



Znaczny potencjał poszukiwawczy na obszarze koncesji
Chouech Es Saida i Ech Chouech

Wydobycie przypadające na udziały operacyjne2
Chouech
Sabria
Ogółem

(Boe/d)
(Boe/d)
(Boe/d)

2018 r.
0
352
352

2019 r.
123
305
528

2020 r,
217
335
552

I półr. 2021 r.
217
299
570

Rezerwy przypadające na udziały operacyjne3
Rezerwy4
Wskaźnik żywotności
1.
2.

3.
4.
5.

www.serinusenergy.com

rezerw5

(MMboe)
(w latach)

1P
4,55
22,6

2P
7,93
39,4

Warunki każdej z koncesji są omówione na pierwszym slajdzie załącznika
Zbadane raporty roczne za lata 2017–2020, Sprawozdanie okresowe Spółki za I półrocze 2021 r. Pole Chouech
pozostawało zamknięte od 28 lutego 2017 r. do lipca 2019 r., a pole Sabria było nieczynne w okresie od 22 maja do
6 września 2017 r. - w obu przypadkach spowodowały to protesty społeczne w południowej Tunezji. Na polu
Chouech wydobycie wznowiono w III kw. 2019 r.
Zgodnie ze zbadanym Sprawozdaniem finansowym za 2020 r. udział ropy w strukturze wydobycia wynosi ok. 80%
Stan rezerw brutto na podstawie Sprawozdania z oceny rezerw sporządzonego przez niezależnego ekspertaGaffney, Cline & Associates wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
Wskaźnik żywotności rezerw został obliczony przy założeniu średniorocznego wydobycia ustalonego na podstawie
średniego dziennego wydobycia netto na poziomie 552 boe/d, wykazanego w zbadanym Sprawozdaniu finansowym
za 2020 r,

Prezentacja korporacyjna
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Tunezja
Pole Sabria: duży potencjał
w zakresie zagospodarowania złóż
Koncesja Sabria: istniejące odwierty i skumulowane wydobycie ropy

Sabria N-1

Sabria NW-1
1.689 Mbo

Sabria N-2
Sabria N-3

Sabria-11
638 Mbo

Sabria W-1
898 Mbo

354 Mbo

Win-13

Win-12bis
630 Mbo

197 Mbo

Eksploatowany odwiert naftowy2
Nieeksploatowany odwiert
naftowy
Odwiert zamknięty i zlikwidowany





2.

Obszar o niskim ryzyku poszukiwawczym

Duże pole naftowe o niskim stopniu zagospodarowania
– z 445 MMbbl pierwotnych zasobów geologicznych ropy
(OOIP)1 (P50) do tej pory wydobyto zaledwie 1,1%


1.

Obszar występowania warstw
produkcyjnych z ropą (P50)1

W krótkiej perspektywie możliwy wzrost wydobycia z istniejących odwiertów
dzięki stopniowej realizacji programu niskonakładowych inwestycji
Dalsze wiercenia w celu zagospodarowania złoża obarczone są niskim ryzykiem
i wiąże się z nimi duży potencjał zapewnienia wzrostu wydobycia w perspektywie
średnio- i długoterminowej

Pole Sabria – dane eksploatacyjne2
Skumulowane wydobycie ropy

4.88 Mstb ropy

Skumulowane wydobycie gazu

13,8 Bscf gazu

Liczba odwiertów
wykonanych/eksploatowanych

8/6

Procent wydobytych pierwotnych
złóż geologicznych ropy

1,1%

Szacunkowe całkowite zasoby wydobywalne
ropy na odwiert (P50)1
982 Mstb

Objętości szacowane dla istniejących odwiertów zgodnie ze Sprawozdaniem z oceny rezerw i zasobów warunkowych
w Tunezji przygotowanym przez Gafney Cline & Associates wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
Na 31 grudnia 2020 r.

www.serinusenergy.com
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Tunezja
Pola Chouech Es Saida i Ech Chouech
Wielohoryzontalny potencjał poszukiwawczy w obrębie obu aktywów
Występujące na terenie
pól Chouech Es Saida i Ech
Chouech piaskowce
sylurskie Acacus oraz
osady stożku Tannezuft
zostały dotychczas
rozpoznane jedynie
dwoma otworami,
w wyniku czego
stwierdzono obecność
dwóch nowych
horyzontów złożowych.

Potwierdzone pułapki złożowe
(zamknięte z wszystkich 4 stron) w
obrębie stożka Tannezuft
Modelowanie geologiczne i badania
sejsmiczne wskazują na obecność
gazu w znacznie większej pułapce
stratygraficznej

 Pułapki złożowe (zamknięte z wszystkich 4 stron) w piaskowcach Acacus

 Obiekty złożowe świetnie nadające się do badań sejsmicznych 3D i pozwalające na

Pułapki złożowe (struktury zamknięte z
wszystkich 4 stron) w piaskowcach
Acacus: Zasobne złoże na terenie
Algierii, Tunezji i Libii
Stożek basenowy Tannezuft: Nowe
złoże, potwierdzone na obszarze pola
Chouech Es Saida

osiągnięcie dużej trafności lokalizacji odwiertów

 Zasobne złoże położone wzdłuż trendu o średniej dziennej wielkości wydobycia przy
opróbowywaniu wynoszącej 3.775 boe/d1

5 km

 Stożek basenowy Tannezuft

Otwory sięgające głębszych warstw
(syluru) – jedynie dwa na obszarze
koncesji

1.

 Stożek basenowy o dużym zasięgu przestrzennym (~125 km2) i znacznej miąższości (~50 m),
zawierający warstwy gazo- i kondensatonośne na obszarze pola Chouech

Dane zaczerpnięte z opracowania Wood Mackenzie Database 2017

www.serinusenergy.com

 Bardzo duży potencjał w zakresie zagospodarowania w przypadku potwierdzenia korzystnej
charakterystyki stratygraficznej pułapki
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Tunezja
Program mechanicznej eksploatacji złoża Sabria
Potencjał eksploatacyjny związany z niezagospodarowanym konwencjonalnym złożem ropy
•

Złoże Sabria znajduje się w warstwie piaskowców; wydajność odwiertów zależy od otwartych
szczelin oraz stopnia zakłóceń ze strony warstw otaczających.

•

Odwierty charakteryzuje stabilna wydajność przy samoistnym wypływie węglowodorów

•

Istnieje potencjał do intensyfikacji eksploatacji złoża poprzez montaż elektrycznych pomp
wgłębnych, tzw. ESP.

•

Wykonane modelowanie charakterystyki odwiertów1 pokazuje, że zwiększenie wydobycia ropy
za pomocą ESP byłoby korzystne dla wszystkich odwiertów.

•

Szacuje się, że łączne wydobycie brutto ropy może wzrosnąć o 2.360 bbl/d, a łączne wydobycie
brutto gazu – o 6.608 mscf/d; łączna produkcja brutto – wzrost o 3.461 boe/d.

•

Zakładana łączna wielkość produkcji brutto ropy do roku 2030 – 3,9 mmbbls; szacowana łączna
produkcja brutto gazu do roku 2030 - 10,92 Bcf.
Wypływ samoistny
Początkowa wydajność sierpień 2020 r.

Odwiert

Początkowa
wydajność
wydobycia ropy
(bbl/d)

Wydobycie
do 2030 r.
(MMstb)

SABN-3H
SABNW-1
SABW-1
WIN-12bis
Razem

Nieczynny
65
Nieczynny
275
340

Nieczynny
0,1
Nieczynny
0,8
1,4

Wydobycie za pomocą ESP FBHP: 1.500 psia, częstotliwość ESP: 50Hz
Wydajność
wydobycia ropy po
przeprowadzeniu
instalacji
(bbl/d)
639
162
543
1.356
2.700

Wydobycie ropy
do 2030 r.
(MMstb)
0,4
0,5
1,3
2,6
5,3

Wydajność
wydobycia gazu po
przeprowadzeniu
instalacji
(bbl/d)
1.789
454
1.520
3.797
7.560

Wydobycie gazu
do 2030 r.
(MMmscf)
1,1
1,4
3,6
7,3
14,8

Łączna wydajność
Przyrost produkcji
Łączne wydobycie
wydobycia po
wynikający z
przeprowadzeniu
do 2030 r.
instalacji
instalacji
(MMBOE)
(BOE/d)
(BOE/d)
937
0,6
937
238
0,7
142
796
1,9
796
1.989
3,8
1.585
3.960
7,8
3.461

1. SGS: Program identyfikacji możliwości wdrożenia metod mechanicznej eksploatacji złoża dla pola Sabria, wrzesień 2020 r.
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Tunezja
Perspektywa krótkoterminowa


Na polu Sabria zidentyfikowano możliwości realizacji niskonakładowych
inwestycji (prace rekonstrukcyjne, wdrożenie metod mechanicznej eksploatacji
złoża), które mogą przyczynić się do znacznego wzrostu wydobycia. Rozpoczęcie
prac zaplanowano na koniec 2021 r.


Zakłada się, że dzięki zastosowaniu metod mechanicznej eksploatacji nie tylko zwiększy się wydobycie
z odwiertów, ale także uzyskane zostaną cenne informacje dotyczące charakterystyki złoża



Wydobycie z pola Chouech Es Saida wznowiono w III kw. 2019 r. po wymianie
elektrycznych pomp wgłębnych



Znaczny potencjał w zakresie zagospodarowania pola Sabria, z którego
dotychczas wydobyto zaledwie 1,1% pierwotnych zasobów geologicznych ropy



Znaczący potencjał poszukiwawczy pól Chouech Es Saida i Ech Chouech,
przy czym wznowienie wierceń poszukiwawczych i eksploatacyjnych uzależnione
jest od tego, na ile sytuacja społeczno-polityczna i warunki prowadzenia
działalności operacyjnej w Tunezji będą sprzyjać inwestycjom
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Tunezja
Orientacyjna wartość retroaktywna netto (netback)1
Orientacyjna wartość retroaktywna netto w Tunezji
Cena ropy 2

(USD/bbl)

60,00 USD

65,00 USD

70,00 USD

75,00 USD

80,00 USD

85,00 USD

90,00 USD

Cena gazu 2

(USD/Mcf)

9,00 USD

9,75 USD

10,50 USD

11,25 USD

12,00 USD

12,75 USD

13,50 USD

Cena BOE 2

(USD/boe)

58,80 USD

63,70 USD

68,60 USD

73,50 USD

78,40 USD

83,30 USD

88,20 USD

Opłaty koncesyjne3

(USD/boe)

(7,00 USD)

(7,58 USD)

(8,16USD)

(8,75 USD)

(9,33 USD)

(9,91 USD)

(10,50 USD)

Koszty operacyjne4
Netback
przed opodatkowaniem
Podatki
(wartość bezwzględna)5
Netback
po opodatkowaniu1

(USD/boe)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(22,33 USD)

(USD/boe)

29,47 USD

33,79 USD

38,11 USD

42,42 USD

46,74 USD

51,06 USD

55,37 USD

(USD/boe)

(8,84 USD)

(10,14 USD)

(11,43 USD)

(12,73 USD)

(14,02 USD)

(15,32 USD)

(16,61 USD)

(USD/boe)

20,63 USD

23,65 USD

26,68 USD

29,69 USD

32,72 USD

35,74 USD

38,76 USD

1.

2.

3.
4.
5.

Wartość retroaktywna netto przed opodatkowaniem i wartość retroaktywna netto po opodatkowaniu to niewynikające z MSSF, lecz powszechnie stosowane w przemyśle naftowym wskaźniki,
służące do pomiaru wyników operacyjnych w przeliczeniu na jednostkę surowca. Więcej informacji na ten temat oraz uzgodnienie wartości retroaktywnej netto z najbliżej odpowiadającym jej
wskaźnikiem wynikającym z MSSF znajduje się w części zastrzeżeń prawnych do niniejszego dokumentu zatytułowanej „Wskaźniki niewynikające z MSSF”.
Średnia cena ropy w eksporcie/na rynku krajowym uzyskana w naftowym terminalu załadunkowym; zakładana średnia uzyskana cena rynkowa gazu w wysokości 15% ceny ropy; cenę za boe
obliczono przy założeniu, że ropa i gaz mają odpowiednio 80% i 20% udział w strukturze sprzedaży, a stosunek ceny ropy do ceny gazu wynosi 6:1 (stosunek obliczono na podstawie danych
ze zbadanego Sprawozdania finansowego za 2020 r.).
Przy założeniu średniej stawki opłat koncesyjnych w wysokości 11,9%, mającej zastosowanie do ceny za boe, zgodnie ze zbadanym Sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
Wartości rzeczywiste dla Tunezji, zgodnie ze zbadanym Sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
Wyliczone z wykorzystaniem efektywnej stawki podatkowej za 2020 r. wynoszącej 30,0%.
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Podsumowanie
Dobre wyniki finansowe
•

Spółka odnotowuje solidne wyniki finansowe - kontynuacja w I półroczu 2021 r.:
•

przychody ze sprzedaży: 15,9 mln USD

•

EBITDA: 5,5 mln USD

•

wartość retroaktywna netto: 26,72 USD/boe

•

Stabilna produkcja, chociaż jej poziom był niższy ze względu na naturalny proces sczerpywania się zasobów
w odwiertach w Rumunii i ze względu na opóźnienia prac rekonstrukcyjnych w Tunezji w związku z COVID.

•

Oczekuje się, że zastosowanie metody kompresji głowicowej w pierwszym z dwóch odwiertów na polu
gazowym Moftinu, zaplanowane na trzeci kwartał br., przyniesie stabilizację wydobycia oraz wydłużenie
żywotności eksploatowanego złoża.

•

Odwiert poszukiwawczy Sancrai-1 natrafił na gaz – wskazuje to na obecność gazu na innych polach
sąsiadujących z Moftinu.

•

Przeprowadzono perforację trzech stref w odwiercie Sancrai-1, jednak w wyniku opróbowania
nie odnotowano przepływu gazu w wybranych strefach. Postanowiono o wstrzymaniu prac w odwiercie
Sancrai-1 do czasu przeprowadzenia kolejnych analiz technicznych, mających na celu lepsze zrozumienie
specyfiki struktury Sancrai i ocenę dalszych możliwych działań.

•

Ponowne przetworzenie linii wykonanych w przeszłości badań sejsmicznych 2D na obszarze koncesji Satu
Mare w celu umożliwienia ich wykorzystania do projektowania kolejnych odwiertów i planowania prac w
ramach zagospodarowywania złóż Sancrai i Madaras.

•

Program mechanicznej eksploatacji złoża, który będzie realizowany w odwiercie W-1 na złożu Sabria,
w Tunezji - uzyskano zgodę partnera koncesji, przystąpiono do projektowania, doboru i zakupu
odpowiednich pomp.
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Zastrzeżenia prawne
Podstawa sporządzenia dokumentu
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”),
wydanymi Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”).
Wskaźniki niewynikające z MSSF
W treści niniejszego dokumentu użyte są terminy, które nie zostały zdefiniowane w MSSF, w szczególności pojęcia „wartość
retroaktywna przed opodatkowaniem” (lub „netback przed opodatkowaniem”) oraz „wartość retroaktywna po opodatkowaniu”
(lub „netback po opodatkowaniu”), których znaczenie nie zostało w żaden sposób ustalone w MSSF i które uznaje się za wskaźniki
niewynikające z MSSF. Tego rodzaju wskaźniki niewynikające z MSSF mogą być nieporównywalne ze wskaźnikami obliczanymi w
zbliżony sposób dla innych podmiotów, w związku z czym zastrzega się, że ich wykorzystanie w celu porównania różnych
emitentów może prowadzić do nieuzasadnionych wniosków. Wskaźniki niewynikające z MSSF służą do porównywania wyników
operacyjnych danego podmiotu w różnych okresach i są powszechnie stosowane przez inwestorów, kredytodawców, analityków
i innych interesariuszy. Nie należy ich stosować w oderwaniu od wskaźników obliczonych zgodnie z MSSF ani zamiast nich.
Definicje i uzgodnienia wszystkich wykorzystanych wskaźników niewynikających z MSSF oraz ich składowych są zwarte
w niniejszym dokumencie.
„Wartość retroaktywna netto przed opodatkowaniem” i „wartość retroaktywna netto po opodatkowaniu” to niewynikające
z MSSF, lecz powszechnie stosowane w przemyśle naftowym wskaźniki, służące kierownictwu do pomiaru wyników operacyjnych
poszczególnych aktywów w przeliczeniu na jednostkę surowca. „Wartość retroaktywna netto przed opodatkowaniem”
odpowiada cenie rynkowej ropy naftowej lub gazu ziemnego po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne i koszty operacyjne. „Wartość
retroaktywna netto po opodatkowaniu” odpowiada cenie rynkowej ropy naftowej lub gazu ziemnego po pomniejszeniu o opłaty
koncesyjne, koszty operacyjne i należne podatki. Zdaniem kierownictwa wskaźniki niewynikające z MSSF ułatwiają zarówno
kierownictwu, jak i inwestorom ocenę rentowności i wyników operacyjnych Serinus w przeliczeniu na jednostkę wydobytego
surowca, a tym samym analizę porównawczą wyników Spółki w różnych okresach.
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Zastrzeżenia prawne
Uwagi do omówienia aktywów naftowo-gazowych
Informacja dotycząca ujawnionych poziomów rezerw ropy i gazu. Zamieszczone w niniejszym dokumencie dane dotyczące rezerw oparte są na sprawozdaniu z oceny
rezerw i zasobów warunkowych, sporządzonym przez niezależnego eksperta firmy RPS na 31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie z oceny rezerw”). Ocena stanu rezerw
i zasobów warunkowych została przeprowadzona zgodnie ze standardami zawartymi w obowiązującej w Kanadzie Instrukcji Oceny Zasobów Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
(ang. Oil and Gas Evaluation Handbook) oraz definicjami rezerw przyjętymi w kanadyjskiej Normie Krajowej 51‐101 ‐ Standardy Ujawniania Informacji Dotyczących Działalności
w Przemyśle Naftowym (ang. National Instrument 51‐101 ‐ Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities) („NI 51‐101”)
BOE. Określenie „baryłka ekwiwalentu ropy naftowej” (w skrócie „boe”) może być mylące, szczególnie jeżeli jest użyte bez stosowanych objaśnień. Wszystkie wielkości w boe
podane w niniejszej prezentacji inwestorskiej zostały przeliczone wg współczynnika 6 mcf = 1 boe. Współczynnik ten, powszechnie stosowany w sprawozdawczości podmiotów
z branży naftowej, opracowano zgodnie z metodą konwersji mającą na celu ustalenie równoważności energetycznej surowców w momencie ich spalania, nie odzwierciedla on
jednak równoważności ich wartości w momencie wydobycia.
Ujawnianie poziomów pierwotnych zasobów geologicznych ropy Termin „pierwotne zasoby geologiczne ropy” (ang. original-oil-in-place – OOIP) odpowiada terminowi
„całkowite pierwotne zasoby ropy naftowej” (ang. total petroleum initially-in-place – TPIIP), przyjętemu w obowiązującej w Kanadzie Instrukcji Oceny Zasobów Ropy Naftowej
i Gazu Ziemnego, zgodnie z którą oznacza on szacowane ilości ropy naftowej zawartej w naturalnie występujących akumulacjach. Obejmuje on zarówno szacowane ilości
niewydobytej ropy naftowej zawartej w akumulacjach odkrytych na dany dzień, jak i szacowane ilości ropy naftowej w jeszcze nieodkrytych akumulacjach. Część całkowitych
pierwotnych zasobów ropy naftowej stanowią zasoby nieodkryte, co do których nie ma żadnej pewności, że jakakolwiek ich ilość zostanie odkryta lub – w przypadku ich odkrycia
– że wydobycie jakiejkolwiek ich ilości będzie ekonomicznie uzasadnione. W przypadku tej części całkowitych pierwotnych zasobów ropy naftowej, którą uznaje się za zasoby
odkryte, nie ma żadnej pewności, że wydobycie jakiejkolwiek ich ilości ekonomicznie uzasadnione. Znaczna część szacowanych całkowitych pierwotnych zasobów ropy naftowej
nigdy nie zostanie wydobyta.
Lokalizacje wierceń. Wskazane w niniejszej prezentacji lokalizacje wierceń dzielą się na trzy kategorie: (i) lokalizacje potwierdzone, (ii) lokalizacje prawdopodobne,
(iii) lokalizacje wstępne. Lokalizacje potwierdzone i prawdopodobne zostały określone na podstawie Sprawozdania z oceny rezerw i zasobów warunkowych sporządzonego przez
RPS i odpowiadają lokalizacji wierceń, z którymi związane są odpowiednio rezerwy potwierdzone i/lub prawdopodobne. Lokalizacje wstępne zostały zidentyfikowane w oparciu o
wewnętrzne szacunki uwzględniające obszary złóż perspektywicznych i zakładaną liczbę odwiertów możliwych do wykonania na daną jednostkę powierzchni zgodnie z przyjętą
w branży praktyką i analizą wewnętrzną Serinus. Lokalizacje te nie mają przypisanych rezerw ani zasobów. Na siedem lokalizacji wierceń wskazanych w niniejszej prezentacji
dziesięć to lokalizacje potwierdzone, dziewięć – prawdopodobne, jedna – wstępna.
Zastrzeżenie dotyczące informacji o rezerwach. Niniejsza prezentacja inwestorska zawiera podsumowanie informacji na temat rezerw ropy i gazu Spółki, oparte na
Sprawozdaniu z oceny rezerw. Wszelkie zawarte w niej odniesienia do stanu rezerw stanowią odniesienia do stanu rezerw brutto, które są równe sumie rezerw przypadających
na udziały operacyjne Spółki przed odliczeniem opłat koncesyjnych i z uwzględnieniem ewentualnych udziałów Spółki w opłatach koncesyjnych. Przedstawione w niniejszym
dokumencie szacunki dotyczące poziomów rezerw ropy i gazu oraz wielkości ich wydobycia stanowią jedynie szacunki i nie ma żadnej gwarancji, że rezerwy te zostaną
wydobyte. Rzeczywiste wielkości rezerw ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu mogą być wyższe lub niższe od przedstawionych szacunków.
Prezentacja zawiera odniesienia do następujących kategorii rezerw:
• „Rezerwy potwierdzone” to rezerwy, co których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że są wydobywalne. Jest także prawdopodobne jest, że rzeczywista wielkość
wydobycia przekroczy poziom oszacowanych rezerw potwierdzonych.
•

„Rezerwy prawdopodobne” to rezerwy, co do których zachodzi mniejsze prawdopodobieństwo wydobycia niż w przypadku rezerw potwierdzonych.
Prawdopodobieństwo, że rzeczywista wielkość wydobycia będzie większa lub że będzie mniejsza od sumy oszacowanych rezerw potwierdzonych i prawdopodobnych,
jest takie samo.

•

„Rezerwy możliwe” to rezerwy, co do których zachodzi mniejsze prawdopodobieństwo wydobycia niż w przypadku rezerw prawdopodobnych. Prawdopodobieństwo,
że rzeczywista wielkość wydobycia będzie co najmniej równa sumie oszacowanych rezerw potwierdzonych, prawdopodobnych i możliwych, wynosi 10%.
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Zastrzeżenia prawne
Uwagi do omówienia aktywów naftowo-gazowych
Zasoby warunkowe. Zasoby warunkowe oznaczają oszacowane na dany dzień ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego, których wydobycie jest potencjalnie możliwe z odkrytych
akumulacji za pomocą technologii już stosowanych lub będących w trakcie opracowywania, ale których wydobycie nie jest obecnie uznawane za ekonomicznie uzasadnione
ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań. Aby można było przeklasyfikować zasoby warunkowe od rezerw, muszą zostać spełnione określone warunki, które
(a) są specyficzne dla danych aktywów podlegających ocenie oraz (b) powinny być możliwe do spełnienia w rozsądnym horyzoncie czasowym. Uwarunkowania, od których zależy
ekonomiczna zasadność wydobycia, obejmują m.in. sytuację gospodarczą, kwestie prawne, uwarunkowania środowiskowe, kwestie polityczne, otoczenie regulacyjne oraz brak
rynków zbytu. Jako zasoby warunkowe powinno się także klasyfikować oszacowane wydobywalne ilości węglowodorów związane z aktywami będącymi na wczesnym etapie
oceny.
Szacunki zasobów warunkowych oparte są na Sprawozdaniu z oceny rezerw. Szacunki zasobów warunkowych zawarte w niniejszej prezentacji inwestorskiej stanowią jedynie
szacunki i nie ma żadnej gwarancji, że zasoby te zostaną wydobyte. Rzeczywiste wielkości zasobów warunkowych mogą być istotnie wyższe lub niższe od przedstawionych
szacunków. Nie ma żadnej pewności, że eksploatacja jakiejkolwiek części zasobów warunkowych okaże się ekonomicznie uzasadniona.
Ze względu na swój charakter szacunki zasobów warunkowych są obarczone większym ryzykiem błędu niż szacunki rezerw potwierdzonych, a wydobycie zasobów warunkowych
wymagałoby poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych w okresie wielu lat. Rzeczywiste lokalizacje wierceń i rzeczywiste ilości węglowodorów wydobytych w przyszłości
z naszych aktywów mogą się znacząco różnić od przedstawionych szacunków.
Zawarte w niniejszej prezentacji szacunki zasobów warunkowych uwzględniają czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na prawdopodobieństwo ich zagospodarowania, takie jak
m.in. niestabilna sytuacja społeczno-polityczna i rozruchy, niepewność co do budowy geologicznej aktywów i strefy drenażu poszczególnych odwiertów, niepewność co
do ciągłości wydobycia z obszarów z przypisanymi zasobami, potencjalne opóźnienia w zagospodarowywaniu złóż ze względu na ceny surowców, dostęp do kapitału, dostęp
do rynków zbytu i/lub zdolności w zakresie odbioru wydobytego surowca, a także niepewność co do wydajności poszczególnych odwiertów oraz ekonomicznej zasadności ich
eksploatacji. Ocena ryzyka stanowi wysoce subiektywny proces, zależny od doświadczenia oraz osądu przeprowadzających go specjalistów i może podlegać aktualizacji
w następstwie pozyskania nowych danych lub ich interpretacji.
Zasoby warunkowe ujawnione w niniejszej prezentacji dzielą się na trzy kategorie:
• Zasoby o niskiej wartości szacunkowej (oznaczane jako 1C) oznaczają zasoby, dla których zachodzi co najmniej 90-procentowe prawdopodobieństwo (P90),
że rzeczywista wielkość ich wydobycia będzie co najmniej równa ich szacunkowej wielkości.
• Zasoby o najlepszej wartości szacunkowej (oznaczane jako 2C) oznaczają zasoby, dla których zachodzi co najmniej 50-procentowe prawdopodobieństwo (P50),
że rzeczywista wielkość ich wydobycia będzie co najmniej równa ich szacunkowej wielkości.
• Zasoby o wysokiej wartości szacunkowej (oznaczane jako 3C) oznaczają zasoby, dla których zachodzi co najmniej 10-procentowe prawdopodobieństwo (P10),
że rzeczywista wielkość ich wydobycia będzie co najmniej równa ich szacunkowej wielkości.
Istotne czynniki mogące zmienić szacunki zasobów warunkowych obejmują przede wszystkim wiercenia konturujące, których wyniki mogą mieć zarówno pozytywny,
jak i negatywny wpływ na szacunki, postęp technologiczny, którego efektem byłoby zwiększenie szacunków, oraz zdolności przerobowe, których zwiększenie mogłoby pozwolić
na wydobycie większej ilości surowca lub innych jego rodzajów.
Skróty
bbl
MMbbl
Boe
MMboe
Boe/d
Mcf
USD/Mcf
MMcf
MMcf/d

baryłka
milion baryłek
baryłka ekwiwalentu ropy naftowej
milion baryłek ekwiwalentu ropy naftowej
baryłki ekwiwalentu ropy naftowej dziennie
tysiąc stóp sześciennych
USD za tysiąc stóp sześciennych
milion stóp sześciennych
milion stóp sześciennych dziennie
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Mscf
MMscf
Bcf
Mboe
MMBtu
PSI
USD

tysiąc stóp sześciennych w warunkach normalnych
milion stóp sześciennych w warunkach normalnych
miliard stóp sześciennych
tysiąc boe
milion brytyjskich jednostek ciepła
funt na cal kwadratowy
dolar amerykański
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