
 
Raport bieżący: 12/2019  

Data: 2019-01-09 g. 15:10 

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc  

 

Temat:  Powiadomienie o objęciu akcji i warrantów przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi 

obowiązki zarządcze w SERINUS ENERGY plc 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące 

obowiązki zarządcze 

 

Treść raportu:  

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki 

powiadomienie przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...] przez Kulczyk Investments S.A.,  

jako osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce. Powiadomienie (w języku 

polskim i angielskim) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.  

 



 

 

 

Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Kulczyk Investments S.A. 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Powiadomienie jest składane przez Kulczyk 

Investments S.A., jako osobę blisko związaną 

z następującymi osobami pełniącymi obowiązki 

zarządcze w Serinus Energy plc: 

(1) Łukasz Rędziniak – Tymczasowy 

Przewodniczący Rady Dyrektorów Serinus 

Energy plc   

(2) Dawid Jakubowicz – Dyrektor w Radzie 

Dyrektorów Serinus Energy plc 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana  Powiadomienie pierwotne 

3 
 

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, 
prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Nazwa Serinus Energy plc 

b)  LEI  

4 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) Opis instrumentu finansowego, 

rodzaj instrumentu  

 

Kod identyfikacyjny 

 

Akcje 

 

ISIN: JE00BF4N9R98 
 

b) Rodzaj transakcji objęcie 

c) 

 
Cena i wolumen  Cena Wolumen 

0,105 GBP / za akcję 6.728.838 

d) 

 
Informacje zbiorcze 

− Łączny wolumen 

− Cena 

 

6.728.838  

0,105 GBP  

e) Data transakcji  2019-04-05 

f) Miejsce transakcji Poza system obrotu 

a) Opis instrumentu finansowego, 

rodzaj instrumentu  

 
Warranty 



 

 

Kod identyfikacyjny nie dotyczy 
 

b) Rodzaj transakcji objęcie 

c) 

 
Cena i wolumen  Cena Wolumen 

Kulczyk Investments S.A. 

otrzymał 1 warrant za 

każdy 1 GBP wydany na 

objęcie akcji  

706.528 

d) 

 
Informacje zbiorcze 

− Łączny wolumen 

− Cena 

 

706.528 

Kulczyk Investments S.A. otrzymał 1 warrant za każdy 

1 GBP wydany na objęcie akcji  

e) Data transakcji  2019-04-05 

f) Miejsce transakcji Poza system obrotu 

 

Luksemburg, 8 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Łukasz Rędziniak    Andrzej Klapiński 

Director A    Director B 

 


	rb 12_2019
	12 2019 załącznik - notyfikacja_art 19 MAR

