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Content:
In view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that
the shares of SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the Management of the Company
informs that it has published outside the Republic of Poland information that the Directors of the Company
have agreed to a temporary reduction in salaries and fees during the current economic environment created
by the impact of COVID-19 and compounded by low commodity prices. The Company’s priority remains
the safety and well-being of its staff while safeguarding its operations and the actions announced in its current
report 7/2020 on 20 March 2020 continue to be successfully implemented to date.
The Board has reviewed and agreed to implement the following temporary measures, with effect
from 1 April 2020 until 30 June 2020, subject to further review at the end of that period:
•
•

a 20% reduction in the base salary for Jeffrey Auld and Andrew Fairclough the Executive Directors,
for which the Executive Directors will receive ordinary shares in the Company in lieu of the equivalent
amount of salary deducted; and
the Non-Executive Directors will also take a temporary 25% reduction in fees for the same period.

Shares issued to the Executive Directors will be allotted within five business days following 30 June 2020, and
any subsequent period as may be implemented by the Board. The number of ordinary shares to be issued
is to be determined by dividing the gross amount of salary deducted by the volume weighted average
of the middle market quotations for one Ordinary Share for the 90 days ending on 30 June 2020, or any
subsequent period as may be implemented by the Board.
A further announcement will be made when the shares are issued to the Executive Directors.
The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed
by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

27 kwietnia 2020 r.

Komunikat prasowy

Obniżka wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych i honorariów
Dyrektorów Niewykonawczych
Jersey, Wyspy Normandzkie, 27 kwietnia 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub
„Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że członkowie Rady Dyrektorów Spółki podjęli decyzję
o tymczasowej obniżce wynagrodzeń i honorariów, w związku z obecną sytuacją gospodarczą, będącą
wynikiem pandemii COVID-19 spotęgowanej niskimi cenami surowców. Głównym celem Spółki
pozostaje bezpieczeństwo i dobro pracowników, z jednoczesnym zabezpieczeniem działalności
operacyjnej, zaś prace przedstawione w komunikacie z dnia 20 marca br. są nadal skutecznie
realizowane.
Rada Dyrektorów przeprowadziła analizę i uzgodniła wdrożenie następujących działań tymczasowych,
obowiązujących w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca br., z zastrzeżeniem dalszej ich weryfikacji
na koniec tego okresu:
•

obniżka podstawowych wynagrodzeń o 20% w przypadku Jeffrey’a Aulda i Andrew Fairclougha
– Dyrektorów Wykonawczych, przy czym Dyrektorzy Wykonawczy w miejsce obniżki
wynagrodzeń otrzymają ekwiwalent w postaci akcji zwykłych Spółki; oraz

•

tymczasowa obniżka o 25% honorariów pobieranych przez Dyrektorów Niewykonawczych
w tym samym okresie.

Akcje emitowane na rzecz Dyrektorów Wykonawczych zostaną przydzielone w okresie pięciu dni
roboczych od dnia 30 czerwca 2020 r., bądź w późniejszym okresie w zależności od decyzji Rady
Dyrektorów. Liczba emitowanych akcji zwykłych zostanie określona jako iloraz wartości brutto obniżki
wynagrodzeń w stosunku do ważonego wolumenem średniego kursu jednej Akcji Zwykłej w okresie
90 dni, kończącym się w dniu 30 czerwca 2020 r., bądź w późniejszym okresie w zależności od decyzji
Rady Dyrektorów.
Przeprowadzenie emisji akcji na rzecz Dyrektorów Wykonawczych zostanie ogłoszone w odrębnym
komunikacie.

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)
Andrew Fairclough, Dyrektor Finansowy (CFO)
Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii

+1 403 264 8877
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(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

Camarco
(Finansowy PR - Londyn)
Billy Clegg
Owen Roberts

+44 (0) 20 3781 8334

TBT i Wspólnicy
(Finansowy PR - Warszawa)
Katarzyna Terej

+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.

