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Komunikat prasowy 

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 16 maja 2019 r.  -- Serinus Energy plc („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) 
(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbyło się 16 maja 2019 r., zostały podjęte. Wyniki 
głosowania nad Uchwałami Zwyczajnymi i Uchwałą Nadzwyczajną, zaprezentowanymi 
akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa (ang. Proxy Statement) i Zawiadomienia  
o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ang. Notice of Annual General Meeting) z dnia  
23 kwietnia 2019 r., przedstawiają się następująco: 

Wyniki głosowania  

Uchwały zwyczajne  Głosy  
za 

 Głosy  
przeciw 

 Wstrzy -
mało si ę 
od głosu  

 Liczba  W 
proc. 
(%) 

 Liczba  W proc.  
(%) 

  

1. Sprawozdanie finansowe 121.710.574 99,99  7.000 0,01  0 
2. Reelekcja p. Ł. Rędziniaka 121.710.574 100,00  0 0,00  7.000 
3. Reelekcja p. J. Aulda 121.717.574 100,00  0 0,00  0 
4. Reelekcja p. E. Barker 121.710.574 99,99  7.000 0,01  0 
5.  Reelekcja p. J. Causgrove’a 121.710.574 99,99  7.000 0,01  0 
6. Reelekcja p. D. Jakubowicza 121.717.574 100,00  0 0,00  0 
7. Reelekcja p. T. Heck 121.717.574 100,00  0 0,00  0 
8. Ponowny wybór audytora BDO  121.717.574 100,00  0 0,00  0 
9. Uzgodnienie wynagrodzenia 121.710.574 99,99  7.000 0,01  0 
10.   Przydział odpowiednich 

papierów wartościowych 
121.717.529 100,00  45 0,00  0 

. 
Uchwała nadzwyczajna  Głosy  

za 
 Głosy  

przeciw 
 Wstrzy -

mało si ę 
od głosu  

 Liczba  W 
proc. 
(%) 

 Liczba  W proc. 
(%) 

  

11. Artykuł 12 Statutu 121.717.529 100.00  45 0,00  0 

Uwaga: Wstrzymanie się od głosu (ang. Votes Withheld) nie stanowi formalnoprawnego oddania głosu 
i nie wlicza się do proporcjonalnego rozkładu głosów za i przeciw. 

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 

TBT i Wspólnicy  +48 22 487 53 02  
(Finansowy PR - Warszawa) 
Piotr Talarek 

 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została p rzetłumaczona na j ęzyk polski z oryginału w j ęzyku angielskim. 

Stwierdzenia dotycz ące przyszło ści (Forward-looking Statements) - Niniejsza informa cja mo że zawierać stwierdzenia 
dotycz ące przyszłych zdarze ń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniej szej informacji, odnosz ące si ę do 
przyszłych działa ń, które nie stanowi ą lub nie mog ą stanowi ć danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje zało żenia 
zawarte w stwierdzeniach dotycz ących przyszło ści za racjonalne na chwil ę obecn ą, potencjalne wyniki sugerowane w 
powy ższych stwierdzeniach odznaczaj ą się znacznym poziomem ryzyka i niepewno ści, i nie mo żna stwierdzi ć, że 
faktyczne rezultaty oka żą się zgodne z powy ższymi stwierdzeniami dotycz ącymi przyszło ści. Do czynników, które 
mog ą uniemo żliwi ć bądź utrudni ć ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, za liczaj ą się: 
prawdopodobie ństwo wyst ąpienia problemów technicznych i mechanicznych w tra kcie realizacji projektów, zmiany cen 
produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, syt uacja finansowa na rynku lokalnym i mi ędzynarodowym, jak 
równie ż sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym , polityczna i gospodarcza sytuacja na obszarach dz iałania 
Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane pr zez Spółk ę albo nieujawnione w dokumentach przez ni ą 
opublikowanych. Ze wzgl ędu na fakt, że stwierdzenia dotycz ące przyszło ści odnosz ą się do przyszłych wydarze ń 
i uwarunkowa ń, z natury odznaczaj ą się one z ryzykiem i niepewno ścią, a faktyczne rezultaty mog ą się znacznie ró żnić 
od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniac h dotycz ących przyszło ści. Spółka nie jest zobowi ązana do 
aktualizacji lub korekty stwierdze ń dotycz ących przyszło ści zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały 
one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba  że jest to wymagane przepisami prawa. 

 


