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Komunikat prasowy 

Prace rekonstrukcyjne w odwiercie W-1 w Tunezji  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 15 grudnia 2022 r. -- Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że instalacja wieży wiertniczej CTF-04 została zakończona 

i aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia montażu pierwszej pompy wgłębnej w odwiercie W-1, 

co stanowi element programu mechanicznej eksploatacji złoża Sabria. Spółka zakłada, że planowane 

prace zostaną ukończone w terminie 60 dni od ich rozpoczęcia. Analiza techniczna przeprowadzona 

przez niezależnych inżynierów z SGS wskazuje, że w przypadku, gdy zabiegi rekonstrukcyjne i montaż 

pompy zakończą się sukcesem, to szacowany średni poziom wstępnego wydobycia brutto wzrośnie do 

796 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/d”).  

Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie W-1 na polu naftowym Sabria, 

wieża wiertnicza zostanie przetransportowana na teren wiertni N-2 na tym samym polu, w celu 

przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych w tym odwiercie i jego przezbrojenia. Odwiert ten został 

wykonany w 1980 roku, ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w bliskim 

sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych uzyskanie w nim przepływu węglowodorów na 

powierzchnię okazało się niemożliwe.  W ramach prac rekonstrukcyjnych odwiert zostanie przezbrojony 

i zostaną usunięte wszelkie przeszkody tamujące przepływ ropy.   

Pole Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni inżynierowie 

złożowi oszacowali na ok. 445 mln baryłek ropy naftowej.  Dotychczas wydobyto zaledwie 1% tych 

zasobów, co wynika z niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Jak się oczekuje, montaż 

urządzeń do mechanicznej eksploatacji złoża w odwiertach na polu Sabria oraz przezbrojenie odwiertu 

N-2 powinny skutkować znaczącym wzrostem wydobycia ropy i gazu na tym polu. 

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. Pan Morrison 
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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  

+44 207 408 4090 

Arden Partners plc (Wspólny Makler) 

Ruari McGirr  

Alexandra Campbell-Harris 

+44 207 614 5900 

 Camarco (Finansowy PR - Londyn) 
Owen Roberts 
Charlotte Hollinshead 

+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.  

 

 


