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Komunikat  

Planowana transakcja dotycząca zmiany siedziby i zamiar 
wprowadzenia akcji do obrotu na rynku AIM 
 
Spółka Serinus Energy Inc. („Serinus ” lub „Spółka ”) (TSX:SEN) (GPW:SEN) informuje, że Rada 
Dyrektorów Spółki („Rada Dyrektorów ”) podjęła uchwałę o wystąpieniu do akcjonariuszy z wnioskiem 
o zgodę na zmianę miejsca siedziby Spółki poprzez jej przeniesienie z prowincji Alberta na wyspę 
Jersey na Wyspach Normandzkich. W związku z powyższym Spółka publikuje dziś Informację  
o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („Nadzwyczajne Zgromadzenie ”) zwołanym na dzień 
7 marca 2018 r. 

Proponowana zmiana siedziby zostanie przeprowadzona w ramach prawnej instytucji „kontynuacji” 
(ang. Continuance, dalej „Kontynuacja ”). Zgodnie z przepisami prawa spółek prowincji Alberta, 
uchwała o zatwierdzeniu Kontynuacji wymaga dla swej skuteczności zgody co najmniej 662/3% 
Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu osobiście lub reprezentowanych przez  
ich pełnomocników. Po sfinalizowaniu Kontynuacji, Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem  
o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange  
w zależności między innymi od warunków występujących na rynku. Po dopuszczeniu akcji do obrotu 
na AIM, Spółka wycofałaby swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange, a jednocześnie 
akcje Spółki nadal pozostawałyby w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W przypadku zatwierdzenia Kontynuacji przez Akcjonariuszy oraz jej realizacji przez Spółkę: 

• Spółka nie będzie już podlegać przepisom prawa spółek prowincji Alberta tylko przepisom 
prawa spółek Jersey na Wyspach Normandzkich, 

• Spółka zlikwiduje swoją siedzibę w prowincji Alberta dla potrzeb prawnych i podatkowych, 

• siedziba Spółki znajdować się będzie na Jersey, 

• nazwa Spółki zostanie zmieniona na „Serinus Energy plc”. 

Rada Dyrektorów uznała, że takie transakcje służyć będą najlepszym interesom Spółki z uwagi na to, 
że: 

• Londyn i Jersey położone są bliżej miejsca finansowania Spółki i innej jej działalności  
w Europie, jak również miejsca położenia jej głównych aktywów w Rumunii i Tunezji, 

• z uwagi na fakt, że Spółka nie prowadzi czynnej działalności komercyjnej w Kanadzie,  
nie ma powodu, by jej siedziba znajdowała się w Kanadzie, ani też by Spółka płaciła podatki 
dochodowe i kapitałowe w Kanadzie i ponosiła koszty przestrzegania prawa jako podatnik  
w Kanadzie, 

• nie będzie konieczności regulowania obowiązującego w Kanadzie podatku od dywidendy 
wypłacanej Akcjonariuszom spoza Kanady, 

• zgodnie z przewidywaniami Spółki, notowanie na rynku AIM i miejsce siedziby na Jersey 
zapewnią Spółce lepszy dostęp do europejskiego rynku instrumentów kapitałowych i dłużnych, 
ponieważ inwestorzy działający na rynkach europejskich są lepiej obeznani ze spółkami  



 
 

z siedzibą na Jersey, w szczególności jeśli chodzi o notowane spółki będące rezydentem 
podatkowym na Jersey, a także funkcjonują oni bliżej miejsca położenia głównych aktywów 
Spółki. 

Na początku lutego 2018 r. Spółka zamierza przekazać Akcjonariuszom memorandum informacyjne  
z dodatkowym opisem transakcji w celu uzyskania nich zgody na Kontynuację. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. w Calgary. W memorandum informacyjnym 
przedstawione zostanie między innymi porównanie obowiązujących w Kanadzie i na Jersey przepisów 
prawa w zakresie dotyczącym praw Akcjonariuszy, a także szczegółowe informacje o przebiegu  
i skutkach przedmiotowych transakcji.  

Inne ważne terminy dotyczące Nadzwyczajnego Zgromadzenia: 

• Dzień ustalenia prawa do otrzymania zawiadomienia o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu przez 
Akcjonariuszy i do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu – 5 lutego 2018 r., 

Termin składania pełnomocnictw przez zarejestrowanych akcjonariuszy – do godz. 10:00 czasu MST 
(ang. Mountain Standard Time - czas górski) w dniu 5 marca 2018 r. 

 

O Serinus  

Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz 
gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii. 

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) 
lub kontaktując się z: 
 

Serinus Energy Inc. 
Calvin Brackman 
Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 
Tel.: +1-403-264-8877 
cbrackman@serinusenergy.com 

Serinus Energy Inc.  
Jeffrey Auld 
Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 
Tel.: +1-403-264-8877 
jauld@serinusenergy.com 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została p rzetłumaczona na j ęzyk polski z oryginału w j ęzyku 
angielskim. 

Stwierdzenia dotycz ące przyszło ści (Forward-looking Statements) - Niniejsza informa cja mo że zawierać stwierdzenia 
dotycz ące przyszłych zdarze ń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniej szej informacji, odnosz ące si ę do 
przyszłych działa ń, które nie stanowi ą lub nie mog ą stanowi ć danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki 
uznaj ą założenia zawarte w stwierdzeniach dotycz ących przyszło ści za racjonalne na dzie ń publikacji niniejszej 
informacji, potencjalne wyniki sugerowane w powy ższych stwierdzeniach odznaczaj ą się pewnym poziomem ryzyka i 
niepewno ści, i nie mo żna stwierdzi ć, że faktyczne rezultaty oka żą się zgodne z powy ższymi stwierdzeniami 
dotycz ącymi przyszło ści. Do czynników, które mog ą uniemo żliwi ć bądź utrudni ć ukończenie spodziewanych działa ń w 
ramach projektów Spółki, zaliczaj ą się: prawdopodobie ństwo wyst ąpienia problemów technicznych i mechanicznych 
w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktó w, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja na  krajowym i 
międzynarodowym rynku pieni ężnym, naftowo-gazowniczym, finansowym, politycznym i  ekonomicznym w 
jurysdykcjach, w których Spółka prowadzi działalno ść, a także wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółk ę albo 
nieujawnione w dokumentach przez ni ą opublikowanych. Ze wzgl ędu na fakt, że stwierdzenia dotycz ące przyszło ści 
odnosz ą się do przyszłych wydarze ń i uwarunkowa ń, z natury odznaczaj ą się one ryzykiem i niepewno ścią, a faktyczne 
rezultaty mog ą się znacznie ró żnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzenia ch dotycz ących przyszło ści. 
Spółka nie jest zobowi ązana do aktualizacji lub korekty stwierdze ń dotycz ących przyszło ści zawartych w niniejszej 
informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po pub likacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami 
prawa. 

 


