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Komunikat Prasowy 

Aktualizacja informacji o programie wierceń w Rumunii  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 8 czerwca 2022 r. -- Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”)  

(AIM: SENX, GPW: SEN) z przyjemnością informuje, 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. 

 

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 

Shore Capital (Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

+44 207 408 4090 

Arden Partners plc (Wspólny Makler) 

Ruari McGirr (Corporate Finance) 

Alexandra Campbell-Harris (Corporate Finance) 

+44 207 614 5900 

 Camarco (Finansowy PR - Londyn) 
Owen Roberts 
Phoebe Pugh 

+44 203 781 8334 

 
 

TBT i Wspólnicy (Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353 

 

 

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

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. 


