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Komunikat 

Zakończenie Kontynuacji i przeniesienie na Jersey, Wyspy 
Normandzkie 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 3 maja 2018 r. - Serinus Energy Inc. („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) 

(TSX: SEN, GPW: SEN) informuje o zakończonym sukcesem przeniesieniu Spółki na Jersey na 

Wyspach Normandzkich („Kontynuacja ). W związku z Kontynuacją nastąpiła zmiana firmy Spółki na 

„Serinus Energy Plc” i Spółka przyjęła nowe dokumenty statutowe, informacje o których zostały 

przedstawione w Memorandum Informacyjnym zarządu z dnia 5 lutego 2018 r. i udostępnione na 

stronie www.sedar.com. 

Akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze ”) nie są zobowiązani do podejmowania żadnych czynności  

w związku z Kontynuacją. Spółka wystąpiła dzisiaj o nadanie nowego kodu ISIN/CUSIP dla akcji 

Spółki po przeprowadzonej kontynuacji. Po uzyskaniu nowego kodu ISIN/CUSIP, u Akcjonariuszy, 

którzy posiadają akcje zdeponowane w Kanadyjskim Depozycie Papierów Wartościowych  

(ang. Canadian Depositary for Securities) w formie zapisu księgowego, nazwa i numer ISIN/CUSIP 

będą automatycznie zmienione w systemach rejestru akcyjnego prowadzonego przez Computershare 

Trust Company of Canada („Computershare ”). Akcjonariusze posiadający akcje w formie 

zmaterializowanej lub w formie certyfikatów bezpośredniej rejestracji („Posiadacze 

zmaterializowanych akcji ”) przyjmuje się, że będą oni posiadać akcje ze zmienioną nazwą i nowym 

ISIN/CUSIP. Posiadacze zmaterializowanych akcji mogą uzyskać nowe dokumenty akcji ze zmienioną 

nazwą i zmienionym numerem ISIN/CUSIP poprzez: (a) wysłanie starych dokumentów akcji  

do Computershare na adres: Computershare, 530 – 8th Avenue SW, Suite 600, Calgary, Alberta T2P 

3S8, c/o Christopher Parsons; lub (b) zaczekanie do zamknięcia kanadyjskiego rejestru Serinusa,  

co zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić pod koniec czerwca 2018 r., po czym nowe 

dokumenty akcji będą przesłane do nich pocztą. 

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Skutki Transakcji dla Akcjonariuszy”  

w Memorandum Informacyjnym zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2018 r., zamieszczonym  

na www.sedar.com oraz stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com). 

O Serinus  

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się poszukiwaniami i produkcją 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 się 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, potencjalne wyniki sugerowane w p owyższych 
stwierdzeniach odznaczaj ą się znacznym poziomem ryzyka i niepewno ści, i nie mo żna stwierdzi ć, że faktyczne rezultaty 
okażą 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 Spółki, zaliczaj ą się: prawdopodobie ństwo wyst ąpienia problemów technicznych 
i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmi any cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem z gód, sytuacja na 
lokalnym i mi ędzynarodowym rynku pieni ężnym, rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, w sfer ze politycznej i gospodarczej 
na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ry zyka 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 z ryzykiem i niepewno ścią, a faktyczne rezultaty mog ą się znacznie ró żnić od 
informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach d otycz ących przyszło ści. Spółka nie jest zobowi ązana do aktualizacji lub 
korekty stwierdze ń dotycz ących przyszło ści zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji 
niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 


