
 
Raport bieżący: 12/2018  

Data: 2018-03-16 g. 20:41 

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.  

 

Temat: Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące 

obowiązki zarządcze 

 

Treść raportu:  

Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka“, "Serinus“) informuje, że w dniu 16 marca 2018 roku wpłynęło 

do Spółki powiadomienie przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE  nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...], od pana Jamesa Causgrove - 

członka Rady Dyrektorów Spółki . 

 

Otrzymane powiadomienie dotyczy przyjęcia opcji na akcje Spółki w ramach programu opcji prowadzonego dla 

kadry zarządzającej Serinus. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 



 

 

Powiadomienie o transakcji/transakcjach, o którym mowa  
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

Notification of Transaction/Transactions* referred to in Art. 19 (1) of MAR 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
Personal details of the person discharging managerial responsibilities/ closely associated person 

a) Nazwa/Nazwisko 
Name/ Surname 

James Causgrove 

2 Powód powiadomienia 
Reason for the notification 

a) Stanowisko/status 
Position/ Status 

Director, Board of Directors of Serinus Energy 

Inc. 
b) Pierwotne powiadomienie/zmiana  

Initial notification/ Amendment 
Initial notification 

3 
 

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 
aukcje lub monitoruj ącego aukcje 
Details of the issuer 

a) Nazwa 
Name 

Serinus Energy Inc. 

b)  LEI 
LEI 

549300W183KUX62DVI32 

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubryk ę tę należy wypełnić dla (i) każdego 
rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 
Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of 
transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted 

a) Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu  
Description of the financial instrument, type 
of the instrument 

Kod identyfikacyjny 
Identification code 

 
options for Serinus shares (Stock Option Plan) 
 

b) Rodzaj transakcji 
Nature of the transaction 

Acceptance of a stock option granted within the 
Stock Option Plan of Serinus Energy Inc. for its 

persons discharging managerial responsibilities 
c) 
 

Cena i wolumen  
Price(s) and volume(s) 

Cena Price(s) Wolumen Volume(s) 
CAD 0.36 per share 100,000 

 
d) 
 

Informacje zbiorcze  
Aggregated information 

− Łączny wolumen  
Aggregated volume 

− Cena  
Price 

 
100,000 options granted at an exercise price of 
CAD 0.36 per share 
 

e) Data transakcji  
Date of the transaction 

November 20, 2017 (by mistake the notification was 

not provided promptly after acceptance of granting 
of options) 

f) Miejsce transakcji 
Place of the transaction 

out of market 

  


	rb 12_2018
	Causgrove James - notification - options

