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Komunikat prasowy

Przedłużenie okresu obniżki wynagrodzeń Dyrektorów
Wykonawczych i honorariów Dyrektorów Niewykonawczych
Jersey, Wyspy Normandzkie, 2 lipca 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”)
(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że członkowie Rady Dyrektorów Spółki podjęli decyzję
o przedłużeniu okresu tymczasowej obniżki wynagrodzeń i honorariów, ogłoszonej przez Spółkę
w dniu 27 kwietnia 2020 r. Obniżka będzie utrzymana 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 podjęła decyzję o kontynuacji w okresie od dnia 1 lipca do
30 września br. następujących działań tymczasowych, z zastrzeżeniem ich dalszej 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 września 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 września 2020 r., bądź w późniejszym okresie w zależności od decyzji
Rady Dyrektorów.
Przeprowadzenie emisji akcji na rzecz Dyrektorów Wykonawczych zostanie ogłoszone w odrębnym
komunikacie.
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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.

