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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 22/2022, 

Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o postępie  

w realizacji przygotowań do wykonania dwóch odwiertów w ramach programu wierceń poszukiwawczych  

w Rumunii. Drogi dojazdowe i platformy wiertnicze dla odwiertu Canar-1 jak i Moftinu Nord-1 zostały 

ukończone, w tym w obu lokalizacjach przeprowadzono instalację kolumny wstępnej (ang. drilling conductor 

pipe). Odbyła się inspekcja wieży wiertniczej i ukończono certyfikację, a odbiór końcowy i ustawienie wieży 

oczekiwane są w tygodniu między 4 a 7 lipca br. Proces pozyskiwania zezwoleń dla obu odwiertów zbliża się  

ku końcowi i oczekuje się, że będzie przebiegał bez zakłóceń. Z zastrzeżeniem, że wszystkie zgody zostaną 

uzyskane na czas, prace wiertnicze w ramach odwiertu Canar-1 rozpoczną się zgodnie z  harmonogramem  

w połowie lipca. Po wykonaniu odwiertu Canar-1 wieża wiertnicza zostanie przeniesiona do lokalizacji Moftinu 

Nord-1 by rozpocząć prace przy drugim odwiercie. 

 

Odwiert Canar-1 zlokalizowany jest 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu, zaś odwiert 

Moftinu Nord-1 leży 5,2 km na północny-zachód od tego zakładu. Gdy odwierty zakończą się sukcesem, 

produkcja z każdego z nich będzie przesyłana do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, wykorzystując jego 

wolne moce przerobowe. 

 

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, 29 June 2022 -- Serinus Energy plc (“Serinus” or the “Company”) 

(AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to announce that the two-well exploration programme in Romania 

continues to progress towards commencement of drilling. The roads and drilling platforms at both the 

Canar-1 well and the Moftinu Nord-1 well have been completed, including the installation of the drilling 

conductor pipe at both locations. The drilling rig inspection and certifications have been completed and 

final acceptance and rig mobilization is expected to be completed the week 4-7 July. Permitting for both 

wells is nearing completion with all permits expected to be granted imminently. Subject to the timely 

receipt of all permits, the drilling of the Canar-1 well is expected to commence on schedule in mid-July, 

and once drilling is completed, the rig will move to the Moftinu Nord-1 location and commence drilling.  

The Canar-1 well is located 4.0 km to the west of the Moftinu gas plant, while the Moftinu Nord-1 well is 

located 5.2 km to the northwest of the Moftinu gas plant.  With success, production from each well will 

be connected to the Moftinu gas plant, utilizing current excess plant capacity. 

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:  

 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Chief Executive Officer 

Andrew Fairclough, Chief Financial Officer 

Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy 

+44 204 541 7859 



 
 

 

 

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. 

 

Shore Capital (Nominated Adviser & Joint Broker) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

 

 

+44 207 408 4090 

Arden Partners plc (Joint Broker) 

Ruari McGirr (Corporate Finance) 

Alexandra Campbell-Harris (Corporate Finance) 

+44 207 614 5900 

 Camarco (Financial PR - London) 
Owen Roberts 
Phoebe Pugh 

+44 203 781 8334 

 
 

TBT i Wspólnicy (Financial PR - Warsaw) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353 
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