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Treść raportu:  

Kierownictwo Serinus Energy plc („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku Spółka otrzymała od 

Pana Sebastiana Kulczyka datowane na 22 kwietnia 2021 roku zawiadomienie sporządzone na podstawie 

art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych o następującej treści: 

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Sebastian Kulczyk zawiadamia o zmianie dotychczas 

posiadanego pośrednio (za pośrednictwem podmiotu zależnego Kulczyk Investments S.A.) udziału w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Serinus Energy plc („Spółka”). 

 

W związku z zawarciem przez Kulczyk Investments S.A. w dniu 22 kwietnia 2021 roku w systemie obrotu serii 

transakcji sprzedaży wszystkich przysługujących Kulczyk Investments S.A. akcji Spółki, udział w ogólnej liczbie 

głosów przysługujący Sebastianowi Kulczykowi pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) na 

walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5% (słownie: pięciu procent) i wynosi obecnie 0% (słownie: zero 

procent). 

 

Bezpośrednio przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Sebastian Kulczyk posiadał 

pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 79.984.765 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów 

dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 7.01 % 

(słownie: siedem i jedna setna procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 

79,984,765 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy 

siedemset sześćdziesięciu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7.01 % (słownie: siedem i 

jedna setna procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W wyniku transakcji sprzedaży akcji, o których mowa powyżej, Sebastian Kulczyk nie posiada obecnie 

(bezpośrednio ani pośrednio) żadnych akcji Spółki, ani żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że nie istnieją jego podmioty zależne, które 

posiadałyby akcje Spółki. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałby 

zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu ze 

stanowiących jego własność akcji Spółki. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że liczba głosów, obliczona w sposób 

określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany (pośrednio lub 

bezpośrednio), jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero). 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk informuje, że przed zawarciem transakcji sprzedaży 

akcji, o których mowa powyżej posiadał pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 706.528 



 
 

(słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) warrantów subskrypcyjnych, które mogą być 

wykonane do dnia 16 maja 2021 r. poprzez świadczenie pieniężne, przy czym każdy warrant uprawnia Kulczyk 

Investments S.A. do zakupu jednej akcji zwykłej po cenie wykonania wynoszącej 0,105 GBP za akcję. W razie ich 

wykonania Sebastian Kulczyk nabyłby pośrednio (za pośrednictwem Kulczyk Investments S.A.) 706.528 

(słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji uprawniających do wykonywania 706.528 

(słownie: siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy 

stan rzeczy nie uległ zmianie w wyniku zawartych przez Kulczyk Investments S.A. transakcji sprzedaży akcji 

Spółki.” 

 


