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Komunikat prasowy 

Emisja akcji w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych  

– akcje posiadane przez członków Rady Dyrektorów 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 7 października 2020 r. – Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub 

„Spółka”) (AIM: SENX, GPW: SEN) informuje, że – w nawiązaniu do komunikatów z 27 kwietnia 2020 r. 

i 2 lipca 2020 r. dotyczących obniżenia wynagrodzenia dla kadry kierowniczej – Spółka dokonała emisji 

512.083 akcji zwykłych (ang. Salary Sacrifice Shares - „Akcje wyemitowane w ramach Programu 

Świadczeń Pozapłacowych”) na rzecz swoich Dyrektorów Wykonawczych w ramach programu 

świadczeń pozapłacowych na okres 30 czerwca 2020 r. – 30 września 2020 r. Szczegółowe informacje 

na temat programu przedstawiono w tabeli poniżej. Obniżenie wynagrodzenia związane jest z trudną 

sytuacją gospodarczą będącą konsekwencją pandemii COVID-19, dodatkowo pogorszoną przez niski 

poziom cen surowców. Akcje wyemitowane w ramach Programu Świadczeń Pozapłacowych zostały 

wyemitowane po cenie 5,858 pensa, stanowiącej 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. 

 

Szczegółowe informacje: 

Członek Rady 

Dyrektorów 

Liczba akcji 
wyemitowanych  
w ramach Programu 
Świadczeń 
Pozapłacowych 

Łączna liczba akcji 
zwykłych posiadanych 
obecnie w Spółce 

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie akcji 
zwykłych Spółki 

Jeffrey Auld 298.715 557.166 0,232% 

Andrew Fairclough 213.368 382.121 0,159% 

 

Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku AIM akcji wyemitowanych w ramach Programu Świadczeń 

Pozapłacowych, które będą posiadać status równorzędny z istniejącymi akcjami zwykłymi Spółki,  

został złożony na London Stock Exchange. Przewiduje się, że obrót akcjami rozpocznie się o godzinie 

8:00 w dniu 9 października 2020 r.  

Po dokonaniu emisji nowych akcji zwykłych ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych 

wynosić będzie 239.798.375, przy czym Spółka nie będzie posiadać akcji własnych. Liczba ta stanowi 

ogólną liczbę praw głosu w Spółce i może być przez akcjonariuszy stosowana jako mianownik przy 

obliczeniach służących do ustalenia, czy podlegają oni obowiązkowi zgłoszenia swojego udziału lub 

zmiany swojego udziału w Spółce zgodnie z dokumentem zatytułowanym „Wytyczne w sprawie ujawniania 



 
 

informacji i zasady przejrzystości” (ang. Disclosure Guidance and Transparency Rules) wydanym przez 

brytyjski Urząd Regulacji Działalności Finansowej (FCA).  

 

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 

+44 208 054 2859 

  
WH Ireland Limited 

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

Lydia Zychowska 

+44 207 220 1666 

  
Arden Partners plc 
(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 
Fraser Marshall (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

  
Camarco 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 203 781 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. 
 

  



 
 

1  Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated  
Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Name 
Nazwisko 

Jeffrey Auld  

2  Reason for the notification  
Powód powiadomienia 

a) Position/status 
Stanowisko 

CEO 

Prezes i Dyrektor Generalny 

b) Initial notification/ 

Amendment 
Pierwotne 

powiadomienie/zmiana 

Initial Notification 

Powiadomienie pierwotne 

3  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, 
auctioneer or auction monitor  
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Name 
Nazwa 

Serinus Energy plc 

b) LEI 549300W183KUX62DVI32 

4  Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type 
of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted  
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) Description of the 

financial instrument, 

type of instrument 

Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu 

 

Identification code  /  
Kod identyfikacyjny 

Ordinary shares of no par value 

Akcje zwykłe bez wartości nominalnej 

 

 

 

JE00BF4N9R98 

b) Nature of the 

transactions 
Rodzaj transakcji 

Issue of new equity 
Emisja akcji 

c) Price(s) and volume(s) 
Cena i wolumen 

298,715 shares at 5.858 pence     

298.715 akcji po 5,858 pensa za akcję   

d) Aggregated information 
Informacje zbiorcze 

- Aggregated 

volume  
Łączny wolumen 

- Price     Cena 

 

 

298,715 

 

 

5.858 pence 
po 5,858 pensa  

e) Date of the transaction 
Data transakcji 

6 October 2020 

6 października 2020 r. 

f) Place of the transaction 
Miejsce transakcji 

London Stock Exchange, AIM 



 
 

1  Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated  
Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Name 
Nazwisko 

Andrew Fairclough  

2  Reason for the notification 
Powód powiadomienia  

a) Position/status 
Stanowisko 

CFO 
Dyrektor Finansowy 

b) Initial notification/ 

Amendment 
Pierwotne 

powiadomienie/zmiana 

Initial Notification 

Powiadomienie pierwotne 

3  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, 
auctioneer or auction monitor  
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Name 
Nazwa 

Serinus Energy plc 

b) LEI 549300W183KUX62DVI32 

4  Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type 
of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted 
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) Description of the 

financial instrument, 

type of instrument 

Opis instrumentu finansowego, 
rodzaj instrumentu 

 

Identification code /  
Kod identyfikacyjny 

Ordinary shares of no par value 

Akcje zwykłe bez wartości nominalnej 

 

 

 

JE00BF4N9R98 

b) Nature of the 

transactions 
Rodzaj transakcji 

Issue of new equity 

Emisja akcji 

c) Price(s) and volume(s) 
Cena i wolumen 

213,368 shares at 5.858 pence  

213.368 akcji po 5.858 pensa za akcję 

d) Aggregated information 
Informacje zbiorcze 

- Aggregated 

volume 
Łączny wolumen 

- Price / Cena 

 

 

213,368  

5,858 pence  
po 5,858 pensa  

e) Date of the transaction 
Data transakcji 

6 October 2020  

6 października 2020 r. 

f) Place of the transaction 
Miejsce transakcji 

London Stock Exchange, AIM 

 


