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Komunikat prasowy

Publikacja zbadanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
Jersey, Wyspy Normandzkie, 30 kwietnia 2021 r. – Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”)
(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2020 r. zostało opublikowane i jest dostępne na jej stronie internetowej.
Serinus uzyskała od BDO opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
i w pełni spełnia wymogi prawa Jersey i AIM. Inwestorzy, których akcje znajdują się w obrocie na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) powinni zwrócić uwagę na poniższe
informacje:
Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („UE”) z dniem 1 stycznia 2021 r. każda firma
audytorska, badająca spółkę notowaną na europejskim regulowanym rynku giełdowym, musi być
zatwierdzona przez odpowiedni organ nadzoru w UE.
Serinus jest spółką notowaną na dwóch giełdach: AIM i GPW, która jest rynkiem regulowanym UE.
Dlatego biegły rewident Spółki, tj. BDO LLP („BDO”), jako jednostka audytorska pochodząca z państwa
trzeciego, musi uzyskać akceptację Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego („PANA”). Wszczęte na
wniosek BDO LLP postępowanie administracyjne przed PANA jest w toku. Według stanu na 29 kwietnia
2021 r. postępowanie nie zostało zakończone.
Zgodnie z art. 205 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym z dnia 11 maja 2017 r., opinia niezależnego biegłego rewidenta z obowiązkowego badania
sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa
trzeciego, która nie została wpisana na listę prowadzoną przez PANA, nie wywołuje skutków prawnych
w Polsce. Według wiedzy Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu, żadna jednostka audytorska
z państwa trzeciego nie jest wpisana na ww. listę w Polsce i w efekcie nie ma żadnej zarejestrowanej
firmy audytorskiej, której opinia o rocznym sprawozdaniu Spółki spełniałaby wymogi prawa zarówno
Jersey, jak i polskiego.
Serinus uzyskała od BDO opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
i w pełni spełnia wymogi prawa Jersey i AIM, jednakże biorąc pod uwagę trwający w Polsce proces
rejestracji firmy audytorskiej, opinia ta nie jest obecnie uznawana w świetle prawa polskiego.
Jednocześnie, zgodnie z polskim prawem, Spółka jest zobowiązana do publikacji zbadanego
sprawozdania rocznego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. nie później niż dnia 30 kwietnia 2021 r.
i w celu zapewnienia równego dostępu wszystkich akcjonariuszy do informacji oraz uniknięcia

naruszenia interesów inwestorów, opublikowała swoje zbadane roczne sprawozdanie finansowe
za 2020 r., udostępniane akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki,
zwołanym na 13 maja 2021 r.
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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.

