
 
21 sierpnia 2019 r. 
 

Komunikat prasowy 

Informacja o realizacji warrantów 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 21 sierpnia 2019 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że w wyniku realizacji 8.897 warrantów upoważniających do nabycia 

akcji Spółki po cenie 10,5 pensów za sztukę, Spółka pozyskała kwotę 934 GBP brutto.  

W związku z powyższym Spółka wyemitowała 8.897 akcji zwykłych („Nowe Akcje”). Spółka złożyła 

wniosek o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na AIM. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu 

to 29 sierpnia 2019 r. Nowe Akcje będą równorzędne pod każdym względem z istniejącymi już akcjami 

zwykłymi Spółki. 

Na potrzeby Zasad Ujawniania Informacji i Przejrzystości („DTR") brytyjskiego Urzędu Regulacji 

Działalności Finansowej (FSA), po dopuszczeniu Nowych Akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki 

będzie dzielić się na 238.881.285 akcji zwykłych z prawem głosu (jedna akcja zwykła uprawnia do 

jednego głosu). Spółka nie posiada akcji własnych. Wskazana powyżej łączna liczba praw głosu może 

być wykorzystywana przez akcjonariuszy jako mianownik w obliczeniach, na podstawie których, zgodnie 

z DTR, ustalają oni, czy są zobowiązani do zgłoszenia posiadanych przez siebie pakietów akcji Spółki 

lub zmian wielkości tych pakietów.  

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 można uzyskać na stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com) lub 
kontaktując się z: 

 

Serinus Energy plc  

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii  

+1 403 264 8877 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 

+44 (0)20 7220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 (0) 20 7614 5900 

  



 
 

GMP FirstEnergy 

(Wspólny Makler) 

Hugh Sanderson 

Jonathan Wright 

+44 (0) 20 7448 0200 

   Camarco 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 (0) 20 3781 8334 

 
TBT i Wspólnicy 
(Finansowy PR - Warszawa) 
Piotr Talarek 

+48 22 487 53 02  

 

 

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

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) - Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych 

zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie 

mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że Spółka uznaje założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne 

na chwilę obecną, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, 

i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które 

mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych prac nad projektami Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia 

problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, 

sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również sytuacja na rynku ropy naftowej i gazu, finansowym, polityczna  

i gospodarcza sytuacja na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione  

w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń 

i uwarunkowań, z natury odznaczają się one ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji 

zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń 

dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że 

jest to wymagane przepisami prawa. 

 

 

 


