
 
19 listopada 2018 r. 
 

Komunikat 

Zmiana waluty dla ceny wykonania opcji na akcje  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 19 listopada 2018  r.-- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub 

„Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że w następstwie przeprowadzonego procesu 

Kontynuacji, obejmującego przeniesienie siedziby Spółki na Jersey, należącą do Wysp Normandzkich, 

oraz ze względu na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku AIM, prowadzonym przez London 

Stock Exchange, Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła przeliczenie ceny wykonania pozostających do 

realizacji opcji na akcje, należących do kierownictwa i pracowników, z dolara kanadyjskiego za akcję 

na funta szterlinga za akcję. Przeliczenie ceny wykonania nastąpiło w oparciu o kurs wymiany 

GBP/CAD z dnia Kontynuacji, tj. z 3 maja 2018 r. 

O Serinus  

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

Więcej informacji mo żna uzyska ć na stronie internetowej Serinus ( www.serinusenergy.com ) 
lub 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 

Camarco +44 (0) 20 3781 8334 
(Finansowy PR) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń w 

rozumieniu przepisów prawa papierów wartościowych. Takie stwierdzenia dotyczą celów, 

prognoz, szacunków, oczekiwań lub przewidywań Spółki lub kierownictwa i można je 

zidentyfikować za pomocą takich słów, jak „planuje”, „zakłada”, „będzie”, „przewiduje”, „może” i ich 

innych wersji. Takie stwierdzenia opierają się na pewnych założeniach i analizach Spółki, 



 
 

odzwierciedlających jej doświadczenia i zrozumienie przyszłych zjawisk. Takie stwierdzenia 

odznaczają się pewnym poziomem niepewności między innymi w związku z dalszym notowaniem 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku AIM, zdolnością Spółki do realizacji 

przewidywanych korzyści płynących z wycofania z notowań oraz innymi czynnikami wskazanymi 

w raportach składanych przez Spółkę organom regulacyjnym w Kanadzie. Wiele takich czynników 

niepewności leży poza kontrolą Spółki, w związku z czym faktyczne działania lub rezultaty mogą 

się znacznie różnić od informacji zawartych lub sugerowanych w niniejszym komunikacje. Spółka 

nie zamierza ani nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących 

przyszłości wskutek uzyskania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń bądź z innych 

powodów, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w 

języku angielskim. 
 

 

 

1 
Details  of  the  person  discharging  managerial  responsibilities  /  person  closely 
associated Reason for the notification 
Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Name  
Nazwa/Nazwisko 

Jeffrey Auld 

Tracy Heck 

Calvin Brackman 

Alexandra Damascan 

 

2 Reason for the notification 
Powód powiadomienia 

a) Position/status 
Stanowisko/status 

 

Jeffrey Auld (Chief Executive Officer) 

 Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 

Tracy Heck (Chief Financial Officer)  

Dyrektor Finansowy (CFO) 

Calvin Brackman (VP, External Relations & Strategy) 

Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 

Alexandra Damascan (President, Serinus Energy Romania SA) 

Prezes Serinus Energy Romania S.A. 

b) Initial notification 

/Amendment 
Pierwotne 
powiadomienie/zmiana 

 Initial Notification  
Pierwotne powiadomienie 

 

3 
Details of the issuer,  emission allowance market participant, auction platform, 
auctioneer or auction monitor 
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 
aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Name 
Nazwa 

Serinus Energy Plc  

b) LEI 549300W183KUX62DVI32 



 
 

4 
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 
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego 
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Description of  the 

financial instrument, 

type of instrument 
Opis instrumentu 
finansowego, rodzaj 
instrumentu 

 

Identification 

code 
Kod identyfikacyjny 

 

Ordinary Shares of no par value  

Akcje zwykłe, bez wartości nominalnej 

 

  JE00BF4N9R98 

 

b) Nature of the transaction 
Rodzaj transakcji 

Change of strike price of options following delisting from 

Toronto Stock Exchange and listing on AIM 
 Zmiana ceny wykonania opcji w związku z delistingiem z 
Toronto Stock Exchange oraz wprowadzeniem akcji do obrotu 
na AIM 

c) Price(s) and 

volume(s) 
Cena i 
wolumen  

 

 

    

PDMR Volume  
Wolumen 

Previous 

strike price 

(C$) 
Wcześniej-
sza cena wy-
konania op-
cji (w CAD) 

New strike 

price (GBP) 
Nowa cena 
wykonania (w 
GBP) 

Jeffrey Auld 3,500,000 0.32 0.18 

1,000,000 0.37 0.21 

Tracy Heck 2,750,000 0.37 0.21 

Calvin Brackman 750,000 0.37 0.21 

Alexandra 

Damascan 

250,000 0.37 0.21 

 

 

d) Aggregated 

information 

Informacje 
zbiorcze 

- Aggregat

ed volume 
Łączny 
wolumen 

- Price 
Cena 

 

PDMR Volume  
Wolumen 

Total 

aggregate 

strike value 

at previous 

strike price 

(C$) 
Łączna 
wartość 

Total 

aggregate 

strike value 

at new strike 

price (GBP) 

Łączna 
wartość 
wykonania 



 
 

wykonania 
przy wcześ-
niejszej ce-
nie wykona-
nia (w CAD) 

przy nowej 
cenie wykona-
nia (w GBP) 

Jeffrey Auld 4,500,000 1,490,000 840,000 

Tracy Heck 2,750,000 1,017,500 577,500 

Calvin Brackman 750,000 277,500 157,500 

Alexandra 

Damascan 

250,000 92,500 52,500 

 

e) Date of the 

transaction 

Data transakcji 

09 October 2018  

9 października 2018 r. 

f) Place of the 

transaction 

Miejsce 
transakcji 

Off Market 

 

 


