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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, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza 

Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że program wierceń poszukiwawczych w Rumunii jest  

w trakcie realizacji, a prace przygotowawcze prowadzone przed rozpoczęciem wierceń wyprzedzają przyjęty 

harmonogram. Plan Spółki przewiduje wykonanie kolejno dwóch odwiertów, ukierunkowanych na dwa 

odrębne gazowe obiekty poszukiwawcze, zlokalizowane w sąsiedztwie złoża gazowego Moftinu i zakładu 

przetwarzania gazu. W zależności od wyników pierwszych dwóch odwiertów, Spółka zakłada wykonanie 

trzeciego odwiertu, który zamknie program wierceń na rok 2022. 

Dwa obiekty poszukiwawcze, które są celem wierceń, to obiekt poszukiwawczy Canar i obiekt Moftinu Nord. 

Zakończony niedawno przez Spółkę program pozyskiwania danych sejsmicznych 2D potwierdził atrakcyjność 

tych obiektów. 

Zakładając terminowe uzyskanie wszystkich zezwoleń, Spółka zamierza wykonać odwiert Canar-1, 

zlokalizowany 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu, rozpoczynając prace pod koniec czerwca 

lub na początku lipca. Po ukończeniu Canar-1 Spółka zakłada wykonanie odwiertu Moftinu Nord-1. Moftinu 

Nord jest odrębnym gazowym obiektem poszukiwawczym, leżącym 5,2 km na północny-zachód od zakładu 

przetwarzania gazu Moftinu.  

Rozpoczęto już proces uzyskania zezwoleń dla tych odwiertów i oczekuje się, że zostaną one wydane w ciągu 

najbliższych kilku tygodni. Do magazynów Spółki w rejonie Satu Mare dotarły już wszystkie elementy  

o najdłuższych terminach dostawy, które będą służyły do wykonania odwiertu Canar-1. W przypadku odwiertu 

Moftinu Nord-1, taki sprzęt i urządzenia będą dostarczone jeszcze przed planowanym rozpoczęciem prac 

wiertniczych.   

Obecnie są prowadzone prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej dla obu odwiertów, 

w tym drogi dojazdowe i platformy wiertnicze, i są one bliskie ukończenia. Spółka zabezpieczyła na potrzeby 

programu wieżę wiertniczą, a jej ustawienie przez operatora oczekiwane jest pod koniec czerwca.  

Spółka zabezpieczyła pełne finansowanie na swój program inwestycyjny na rok 2022 w Rumunii i Tunezji. 

Spółka będzie przekazywała aktualizacje w miarę postępu niniejszego programu wierceń w trakcie letnich 

miesięcy. 

 

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

zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. 

Stuart Morrison 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. 

Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem I stopnia) w dziedzinie inżynierii chemicznej 

oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt  

w Edynburgu. Ma ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył 

piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. 

 



 
 

 

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 

Romania Drilling Programme Update 

Jersey, Channel Islands, 08 June 2022 -- Serinus Energy plc (“Serinus” or the “Company”) 

(AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to announce that the exploration drilling program in Romania is 

progressing and the work to prepare for drilling is ahead of schedule. The Company’s plan is to drill two 

wells sequentially into two separate natural gas prospects located near the Moftinu gas field and gas 

plant. Subject to the results of the first two wells the Company anticipates drilling a third well to complete 

this 2022 drilling programme.   

The two prospects to be drilled during this operation are the Canar prospect and the Moftinu Nord 

prospect. The Company’s recently completed 2D seismic acquisition program has confirmed the 

attractiveness of these prospects. 

Subject to the timely approval of all permits the Company intends to drill the Canar-1 well located 4.0 

km to the west of the Moftinu gas plant, commencing in late June or early July.  Upon completion of the 

Canar-1 well the Company expects to drill the Moftinu Nord-1 well.  Moftinu Nord is a distinct gas 

prospect located 5.2 km to the northwest of the Moftinu gas plant.  

Permitting for these wells has commenced and is expected to be completed within the next few weeks. 

All long lead items for the Canar-1 well have arrived at the Company’s warehouse in Satu Mare county.  

Remaining long lead items for the Moftinu Nord-1 well will be available prior to the planned 

commencement of drilling.  

The surface works, including access roads and drilling platforms, for both wells are underway and near 

completion. The Company has secured a drilling rig for the programme and a rig mobilisation order is 

expected in late June.  

The Company is fully funded for its 2022 Capital Programme in Romania and Tunisia. 

The Company will provide further updates to the market as this drilling program progresses over the 

summer. 

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. Stuart Morrison, Chief Operating Officer of 

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

Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and has the necessary professional and technical 

competencies to conduct petroleum operations.  Mr. Morrison has a Bachelor of Science (First Class 

Honours) Degree in Chemical Engineering and a Master of Engineering Degree in Petroleum 



 
 

Engineering, both from Heriot-Watt University, Edinburgh. Mr. Morrison has over 34 years of oil and gas 

industry operational experience in numerous senior management roles. 

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:  

 

 

 

Translation: This news release has been translated into Polish from the English original. 

Forward-looking Statements 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. 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Chief Executive Officer 

Andrew Fairclough, Chief Financial Officer 

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy 

+44 204 541 7859 

 

Shore Capital (Nominated Adviser & Joint Broker) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

 

 

+44 207 408 4090 
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