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Komunikat prasowy 

Program Motywacyjny dla kierownictwa Serinus  

Jersey, Wyspy Normandzkie, 21 grudnia 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN”  

lub „Spółka”) (AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów programu 

motywacyjnego dla pracowników i kierownictwa Serinusa. 

Pomimo uzyskania w ostatnich latach przez kierownictwo Spółki znaczących sukcesów w obszarze 

działalności operacyjnej, zarówno w Tunezji, jak i w Rumunii, to zakłócenia związane z globalną 

pandemią COVID-19 wpłynęły na możliwości generowania przez Spółkę przepływów pieniężnych  

z działalności operacyjnej w wysokości wystarczającej do obsługi zadłużenia. Dlatego Serinus 

przeprowadził negocjacje dotyczące dokapitalizowania poprzez umorzenie całego pozostałego  

do spłaty zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (“EBOiR”). W efekcie nie są 

możliwe do zrealizowania dotychczasowe programy motywacyjne dla pracowników i kierownictwa 

Spółki, których lojalność i posiadana wiedza są kluczowym czynnikiem do realizacji kolejnego etapu 

rozwoju Spółki.  

W związku z powyższym, Rada Dyrektorów zadecydowała, że cena dla 14.293.000 opcji na akcje, które 

zostały do tej pory przyznane kierownictwu i pracownikom Spółki w ramach Programu Opcji na Akcje, 

zostanie zmieniona na 2 pensy, aby odpowiadała cenie, po której pozyskano kapitał w ramach 

dokapitalizowania Spółki. Dodatkowa emisja 18.800.000 opcji, w tej samej cenie, będzie przyznana 

panu Jeffrey’owi Auldowi - Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu (CEO) Serinus. Są to wieloletnie 

opcje, umożliwiające skorzystanie z jednej trzeciej uprawnień z tytułu opcji natychmiast, z kolejnej jednej 

trzeciej – za rok, a z ostatniej jednej trzeciej – za dwa lata. 

Rada Dyrektorów uchwaliła także przyznanie, w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego,  

22.500.000 akcji w cenie o wartości zerowej, sześciu członkom kierownictwa Spółki, w tym Dyrektorom 

- Jeffrey’owi Auldowi (13.000.000 akcji) oraz Andrew Faircloughowi (7.000.000 akcji), którzy byli głęboko 

zaangażowani w projekt dokapitalizowania Spółki - w uznaniu ich zasług za pomyślną realizację tego 

znaczącego projektu. Do Giełdy Papierów Wartościowych Londynie złożono wniosek o dopuszczenie 

ww. 22.500.000 akcji do obrotu na rynku AIM. Przewiduje się, że dopuszczenie do obrotu nastąpi w dniu 

24 grudnia 2020 r. 

Nagrody przyznano w ramach funkcjonującego w Spółce Długoterminowego Programu Motywacyjnego, 

powołanego do życia uchwałą Rady Dyrektorów w dniu 1 października 2018 r. Łączna liczba opcji oraz 

akcji wyemitowanych lub objętych zmianą ceny w ramach korygowania nagród, co omówiono  

w niniejszym komunikacie, to  55.593.000, co stanowi 4,87% wszystkich wyemitowanych akcji Spółki 

po dokapitalizowaniu. 



 
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, umowy z Dyrektorami stanowią transakcję z podmiotem 

powiązanym. Dlatego Niezależni Dyrektorzy, czyli Dyrektorzy z wyłączeniem Jeffrey’a Aulda i Andrew 

Fairclougha, stwierdzają – po konsultacjach z Arden Partners – podmiotem pełniącym funkcję 

Autoryzowanego Doradcy Spółki (ang. Nominated Adviser) - że warunki Nagród są uczciwe  

i uzasadnione z punktu widzenia akcjonariuszy.  

Powiadomienie i publiczne ujawnienie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze i osób 

blisko z nimi związanych. 

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 
Powiadomienie pierwotne/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 

Award of shares and Options over Ordinary shares of Serinus 
Energy plc 
Przyznanie akcji i opcji na Akcje Zwykłe Serinus Energy plc 

 
Identification code (ISIN) for Serinus Energy PLC ordinary shares: 
JE00BF4N9R98 
Kod identyfikacyjny (ISIN) akcji zwykłych Serinus Energy plc: 

JE00BF4N9R98 
 

b) Nature of the transaction  
Rodzaj transakcji 

Grant of Options, Repricing of existing options, Award of shares 
under LTIP 
Przyznanie Opcji, Korekta ceny istniejących opcji, Przyznanie akcji w 

ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego 

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

Price(s)   
Cena 

Volume(s)   
Wolumen 

 

2p / 2 

pensy 
18 800 000 New Options 

Nowe Opcje 

2p / 2 

pensy 
8 000 000 Repriced options 

Opcje ze skorygowaną ceną 

Nil /zero 13 000 000 Award under LTIP 

Przyznanie w ramach 
Długoterminowego 

Programu Motywacyjnego 



 
 

   

d) Aggregated information 
Informacje zbiorcze 
 

See above 

jw. 

e) Date of the transaction  
Data transakcji 

21 December 2020 
21 grudnia 2020 r. 

f) Place of the transaction  
Miejsce transakcji 

London Stock Exchange, (XLON) 

 

 

 

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 

Chief Financial Officer 
Dyrektor Finansowy 

b) Initial notification/Amendment 
Powiadomienie pierwotne/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 

Award of shares and Options over Ordinary shares of Serinus 
Energy plc 
Przyznanie akcji i opcji na Akcje Zwykłe Serinus Energy plc 

 
Identification code (ISIN) for Serinus Energy PLC ordinary shares: 
JE00BF4N9R98 
Kod identyfikacyjny (ISIN) akcji zwykłych Serinus Energy plc: 

JE00BF4N9R98 
 

b) Nature of the transaction  
Rodzaj transakcji 

Repricing of existing options, Award of shares under LTIP 
Korekta ceny istniejących opcji, Przyznanie akcji w ramach 

Długoterminowego Programu Motywacyjnego 

c) Price(s) and volume(s) 

Cena i wolumen 

Price(s)   
Cena 

Volume(s)   
Wolumen 

 

2p / 2 pensy 1 750 000 Repriced options 

Opcje ze skorygowaną ceną 

Nil /zero 7 000 000 Award under LTIP 

Przyznanie w ramach 

Długoterminowego Programu 

Motywacyjnego 

   

d) Aggregated information 
Informacje zbiorcze 

See above 
jw. 



 
 

e) Date of the transaction  
Data transakcji 

21 December 2020 
21 grudnia 2020 r. 

f) Place of the transaction  
Miejsce transakcji 

London Stock Exchange, (XLON) 

 

 

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 

  
Arden Partners plc (Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance) 

Tim Dainton (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

Shore Capital Stockbrokers Limited (Wspólny Makler) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

Jerry Keen (Corporate Broking) 

+44 207 408 4090 

 
 

Camarco (Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 203 781 8334 

 
 

TBT i Wspólnicy (Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 602 214 353 

 

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. 

 

 

 


