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Treść raportu:  

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 

10/2018 i 18/2018, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie  

za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja 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. (stanowiącym załącznik do 

raportu bieżącego Spółki nr 8/2018) 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”). W przypadku 

Akcjonariuszy posiadających 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”  

we wspomnianym wyżej Memorandum Informacyjnym zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2018 r., zamieszczonym 

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

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim 

przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system 

SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po 

wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. 

Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej Spółka udostępnia na stronie internetowej 

www.serinusenergy.com 

 

 


