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Komunikat 

Dopuszczenie do obrotu na rynku AIM i dobrowolne wycofanie  
z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto  
 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 18 maja 2018 r.  -- Serinus Energy Plc („Serinus” lub „Spółka”)  
(AIM: SENX) (GPW: SEN) (TSX: SEN), międzynarodowa firma prowadząca działalność w zakresie 
poszukiwania i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu, posiadająca projekty w Rumunii i Tunezji  
i będąca ich operatorem, informuje o dopuszczeniu wszystkich akcji spółki do obrotu na rynku AIM w dniu 
dzisiejszym o godz. 8:00. 
 
Oferta, która została ogłoszona w dniu 15 maja 2018 r., została zamknięta, co umożliwiło emisję 
66.666.667 nowych akcji zwykłych Spółki bez określonej wartości nominalnej w cenie 15 pensów  
za akcję, zaś łączne wpływy uzyskane przes Spółkę wyniosły około 10 mln GBP brutto. 
 
Łączna liczba akcji Spółki po Dopuszczeniu wynosi 217.318.805 akcji. 
 
Dobrowolne wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto 
 
Ponadto Spółka informuje, że wystąpiła z wnioskiem o dobrowolne wycofanie jej akcji zwykłych z obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („TSX”) w Kanadzie („Wycofanie z Obrotu”). Spółka 
planuje dobrowolne wycofanie akcji z obrotów na rynku TSX z dniem 22 maja 2018 r. z jednoczesną 
kontynuacją notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku AIM. 
 
W ocenie Spółki względnie niski wolumen obrotów jej akcji na giełdzie TSX w dłuższym okresie  
nie uzasadnia obecnie kosztów finansowych i administracyjnych związanych z dalszym notowaniem na 
giełdzie TSX. 
 
Akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze”) posiadają obecnie akcje Spółki („Akcje”) w postaci 
niezdematerializowanej bądź też za pośrednictwem kanadyjskiego Depozytu Papierów Wartościowych 
[ang. Canadian Depositary for Securities] („CDS”). Po Wycofaniu z Obrotu Akcjonariusze, którzy 
zamierzają zawierać na rynku AIM transakcje, których przedmiotem będą Akcje, muszą zapewnić 
możliwość przenoszenia takich akcji i ich rozrachunku w systemie CREST – brytyjskim systemie 
przenoszenia i rozrachunku akcji. W systemie CREST akcje mogą być przedmiotem przeniesienia  
i rozrachunku wyłącznie w przypadku, gdy makler Akcjonariusza będący Uczestnikiem systemu CREST 
bądź też odpowiednio Akcjonariusz – w przypadku gdy Akcje są w jego posiadaniu w postaci 
niezdematerializowanej – złoży w Computershare Trust Company of Canada („Computershare”) 
prawidłowe instrukcje, zgodnie z którymi Akcje mogą znaleźć się w posiadaniu maklera będącego 
uczestnikiem systemu CREST. W tym celu należy wypełnić formularz pn. „Wniosek o wykreślenie  
z rejestru – przeniesienie z Kanady na Jersey” [ang. Register Removal Request – Canada to Jersey], 
podając ważne dane dotyczące rachunku uczestnika systemu CREST, a także złożyć taki formularz  
w Computershare pocztą elektroniczną na adres globaltransactionteam@computershare.com. 
 
W przypadku pytań dotyczących powyższego procesu należy skontaktować się z działem Computershare 
ds. transakcji globalnych pod numerem telefonu +1 (877) 624-5999. Spółka planuje zapewnić dalsze 
spełnienie wymogów niezbędnych do utrzymania rejestracji jej akcji w systemie CREST aż do dnia  
29 czerwca 2018 r., dzięki czemu Akcjonariusze będą mieć odpowiedni czas na przeprowadzenie wyżej 
opisanego procesu. 
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W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie Akcjonariusze posiadający Akcje  
za pośrednictwem maklera będącego uczestnikiem systemu CREST powinno skontaktować się z takim 
maklerem. 

O Serinus  

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

 

Więcej informacji mo żna uzyska ć kontaktuj ąc si ę z: 

Serinus Energy Plc  +1-403-264-8877 
Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 
Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 
 
Numis Securities Limited  +44 (0) 20 7260 1000 
(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
John Prior 
Paul Gillam 
Ben Stoop 
 
GMP FirstEnergy +44 (0) 20 7448 0200 
(Wspólny Makler) 
Hugh Sanderson 
Jonathan Wright 

 
Nota prawna dotycz ąca stwierdze ń odnosz ących si ę do przyszło ści 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 
[ang. forward looking information and statements] w rozumieniu przepisów prawa papierów 
wartościowych. Takie stwierdzenia dotyczą celów Spółki lub jej kierownictwa, ich prognoz, 
szacunków, oczekiwań i przewidywań na przyszłość. Można je zidentyfikować na podstawie 
takich słów, jak „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „przewiduje”, „może” bądź ich wariantów. Takie 
stwierdzenia opierają się na pewnych założeniach i analizach Spółki, odzwierciedlających jej 
doświadczenia i znajomość przyszłych zjawisk. Takie stwierdzenia podlegają równego rodzaju 
niepewności, włączając w to między innymi wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Toronto i dalsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie i na rynku AIM, zdolność Spółki do uzyskania spodziewanych korzyści 
związanych z wycofaniem z obrotu, a także inne czynniki wskazane w raportach 
przekazywanych przez Spółkę organom regulacyjnym w Kanadzie. Wiele takich obszarów 
niepewności znajduje się poza kontrolą Spółki, w związku z czym faktyczne działania lub wyniki 
mogą różnić się od określonych lub domniemanych w niniejszym dokumencie. Poza zakresem 
wymaganym przepisami prawa Spółka nie planuje ani też nie jest zobowiązana do aktualizacji 
lub weryfikacji stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w świetle nowych informacji, 
przyszłych zdarzeń lub innych zjawisk. 

 


