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Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka” lub „Serinus") informuje, że pan Dawid Jakubowicz zrezygnował
z zasiadania w Radzie Dyrektorów Spółki ze skutkiem natychmiastowym, a ponadto Spółka została
poinformowana, że pani Eleanor Barker podjęła decyzję o nieubieganie się o ponowny wybór do Rady
Dyrektorów Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Dyrektorów powołała panią Natalie
Fortescue i pana Jona Kempstera do Rady Dyrektorów, którzy będą ubiegać się o wybór podczas Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 13 maja 2021 r.
Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji inwestorskich,
w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat pracowała i doradzała
firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania
i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy.
Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości
inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City,
pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując i prowadząc dział relacji inwestorskich, a w ostatnich
latach współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu
zadłużenia, w tym przy niedawnej fuzji z Chrysaor Energy Limited. Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku
finanse i rachunkowość na Kingston University.
Pan Jon Kempster zajmował stanowiska dyrektora finansowego (ang. Chief Financial Officer) w Delta plc,
Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Pan Kempster
został niedawno mianowany Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Bonhill
Group plc oraz jest Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Redcentric plc
i Ted Baker plc. Obecnie pan Kempster tymczasowo pełni rolę dyrektora finansowego w spółce FireAngel Safety
Technology plc, a także jest powiernikiem (ang. Trustee) programu emerytalnego spółki Delta plc.
Pan Kempster posiada tytuł biegłego rewidenta w Price Waterhouse w 1990 r. i uzyskał licencjat
(z wyróżnieniem) na kierunku studiów biznesowych w University of Liverpool.
Rada Dyrektorów pragnie przekazać podziękowania panu Jakubowiczowi i pani Barker za ich rzetelną pracę
na rzecz Spółki podczas zasiadania w Radzie Dyrektorów. Jednocześnie, Spółka pragnie powitać panią Fortescue
i pana Kempstera w swoim składzie w rolach Dyrektorów niewykonawczych.
Pani Natalie Fortescue and Pan Jon Kempster nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz nie
uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie
organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej
organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego, sporządzonego
w języku angielskim, zawierającego Informacje ujawniane zgodnie z Załącznikiem 2(g) Zasad AIM dla Spółek
w odniesieniu do pani Natalie Fortescue i pana Jona Kempstera, przekazywanego do publicznej wiadomości
przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.serinusenergy.com. Drugi załącznik stanowi tłumaczenie tego komunikatu na język polski.

29 marca 2021 r.

Komunikat

Zmiany w Radzie Dyrektorów
Jersey, Wyspy Normandzkie, 29 marca 2021 r. -- Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”)
(AIM:SENX, WSE:SEN) informuje, że pan Dawid Jakubowicz zrezygnował z zasiadania w Radzie
Dyrektorów Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto Spółka została poinformowana, że pani
Eleanor Barker podjęła decyzję o nieubieganie się o ponowny wybór do Rady Dyrektorów Spółki
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Dyrektorów powołała panią Natalie Fortescue
i pana Jona Kempstera do Rady Dyrektorów, którzy będą ubiegać się o wybór podczas Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 13 maja 2021 r.
Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji
inwestorskich, w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat
pracowała i doradzała firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy,
strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji
korporacyjnych na interesariuszy. Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i wieloletnie
doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities
Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City, pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując
i prowadząc dział relacji inwestorskich, a w ostatnich latach współpracowała z Premier Oil Plc przy
szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy niedawnej fuzji
z Chrysaor Energy Limited. Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku finanse i rachunkowość
na Kingston University.
Pan Jon Kempster zajmował stanowiska dyrektora finansowego (ang. Chief Financial Officer)
w Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc.
Pan Kempster został niedawno mianowany Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu
Audytu w Bonhill Group plc oraz jest Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu
w Redcentric plc i Ted Baker plc. Obecnie pan Kempster tymczasowo pełni rolę dyrektora finansowego
w spółce FireAngel Safety Technology plc, a także jest powiernikiem (ang. Trustee) programu
emerytalnego spółki Delta plc. Pan Kempster posiada tytuł biegłego rewidenta w Price Waterhouse
w 1990 r. i uzyskał licencjat (z wyróżnieniem) na kierunku studiów biznesowych w University of Liverpool.
Rada Dyrektorów pragnie przekazać podziękowania panu Jakubowiczowi i pani Barker za ich rzetelną
pracę na rzecz Spółki podczas zasiadania w Radzie Dyrektorów. Jednocześnie, Spółka pragnie powitać
panią Fortescue i pana Kempstera w swoim składzie w rolach Dyrektorów niewykonawczych.

Informacje ujawniane zgodnie z Załącznikiem 2(g) Zasad AIM dla Spółek w odniesieniu do pani Natalie
Fortescue i pana Jona Kempstera przedstawiono w Załączniku poniżej.

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

Zastrzeżenie odnoszące się do stwierdzeń dotyczących przyszłości (Forward Looking Statement Disclaimer)
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.
Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim.

Załącznik
Imię i nazwisko (wiek)
Natalie Fortescue (50 l.)
Obecnie zajmowane stanowiska dyrektorskie / partnerskie:
FUTH Consulting Limited
Hot Penny Properties Limited
Poprzednio zajmowane stanowiska dyrektorskie / partnerskie (w ciągu ostatnich pięciu lat):
6 St Andrews Square Limited
Imię i nazwisko (wiek)
Jonathan Kempster (58 l.)
Obecnie zajmowane stanowiska dyrektorskie / partnerskie:
Bonhill Group plc
Delta Pensions Nominees Limited
Fire Angel Safety Technology Group plc
Fire Angel Safety Technology Limited
Portcentric Solutions Limited
Redcentric plc
Ted Baker plc
Poprzednio zajmowane stanowiska dyrektorskie / partnerskie (w ciągu ostatnich pięciu lat):
Beardsley Realisations 1 Limited (wcześniej: Energy Information Centre Limited)
Beardsley Realisations 2 Limited (wcześniej: T-Mac Limited)
Broadfern Properties Limited
ECO Monitoring Utility Systems Ltd
EIC Energy Trading Limited
Frasers Group plc
JVM AG
JVM Equipment International Limited
JVM Limited
Prosped Solutions OU
South Quayside Holdings Limited
Republic.com Retail Limited
SportsDirect.com Retail Limited
The Bowling Back Land Company Limited
The Flannels Group Limited
Utilitywise Franchising Limited
Utilitywise plc

Na dzień dzisiejszy ani pani Fortescue ani pan Kempster nie posiadają żadnych akcji zwykłych Spółki.
W odniesieniu do nominacji pani Fortescue lub pana Kempstera nie ma dalszych ujawnień zgodnie
z Załącznikiem 2 (g) Zasad AIM dla Spółek.

