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Komunikat 

Zwolnienie z kanadyjskich obowiązków sprawozdawczych dla 
spółek naftowo-gazowych 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 10 stycznia 2019 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub 

„Spółka ”) (AIM:SENX, GPW:SEN) niniejszym informuje, że urzędy regulacji rynku papierów 

wartościowych w prowincjach Alberta i Ontario (dalej: „Regulatorzy”) podjęły decyzję (dalej „Decyzja ”), 

która przyznaje spółce Serinus zwolnienie z wymogów, dotyczących raportowania, zawartych 

w Zarządzeniu Krajowym 51-101 - Obowiązki informacyjne dotyczące działalności w sektorze ropy 

naftowej i gazu ziemnego (ang. National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas 

Activities, „NI 51-101”). Decyzję tę Regulatorzy wydali na wniosek Spółki. Powodami wniosku 

o zwolnienie jest kontynuacja działalności Spółki w Jersey na Wyspach Normandzkich (po jej 

przeniesieniu z jurysdykcji prowincji Alberta), wycofaniu akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Toronto oraz ich wprowadzeniu do obrotu na rynku Alternative Investment Market 

prowadzonym przez London Stock Exchange („AIM”). 

W efekcie Decyzji Regulatorów (lecz z zastrzeżeniem ciągłego spełnienia pewnych określonych 

w Decyzji warunków) Spółka nie będzie zobowiązana do przestrzegania wymogów regulacji  

NI 51-101, w tym między innymi nie będzie już zobowiązana do składania Formularza 51-101F2  

– Raport niezależnego audytora ds. rezerw (ang. Report on Reserves Data by Independent Qualified 

Reserves Evaluator or Auditor) oraz Formularza 51-101F3 – Raport Kierownictwa nt. ujawnionych 

informacji dotyczących ropy i gazu (ang. Report of Management and Directors on Oil and Gas 

Disclosure). W miejsce tych informacji Serinus będzie przekazywać raporty dotyczące działalności 

Spółki w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego zgodnie z wymogami, określonymi przez brytyjski 

urząd nadzoru Financial Conduct Authority, dotyczącymi sprawozdawczości oraz zgodnie z zasadami 

rynku AIM (łącznie – „Zasady Brytyjskie ”). Spółka Serinus zobowiązana jest do przekazywania 

informacji, zgłaszanych zgodnie z Zasadami Brytyjskimi, właściwym kanadyjskim organom 

regulacyjnym rynku papierów wartościowych niezwłocznie po przesłaniu takich informacji zgodnie  

z Zasadami Brytyjskimi. 

Należy podkreślić, że przyszłe raporty Spółki, informujące o jej działalności w zakresie ropy naftowej i gazu 

ziemnego, będą zgodne z Zasadami Brytyjskimi, a nie z przepisami NI 51-101 bądź kanadyjskimi 

wytycznymi dotyczącymi oceny zasobów ropy naftowej i gazu (ang. Canadian Oil & Gas Evaluation 

Handbook). Zasady Brytyjskie odbiegają w szeregu kwestii od regulacji dotyczących raportowania, 

określonych w przepisach NI 51-101 i w kanadyjskich wytycznych, dotyczących oceny zasobów ropy 

naftowej i gazu. W związku z tym, analizując wszystkie przyszłe raporty Spółki, dotyczące jej działalności  

w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego, należy wziąć pod uwagę takie różnice. 
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Owen Roberts 

TBT i Wspólnicy  +48 22 487 53 02  
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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. 
 


