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Komunikat prasowy 

Wyznaczenie Autoryzowanego Doradcy 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 27 kwietnia 2022 r. – Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, WSE:SEN) informuje, że firma Shore Capital and Corporate Limited („Shore Capital”) została 

wyznaczona do pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy (ang. Nominated Adviser) ze skutkiem 

natychmiastowym. Firmy Shore Capital Stockbrokers Limited oraz Arden Partners Plc nadal będą pełniły 

funkcję Wspólnego Maklera. 

W związku z komunikatami firmy Arden Partners Plc z 11 i 14 kwietnia 2022 r., dotyczącymi utraty przez nią 

statusu Autoryzowanego Doradcy w wyniku zakończenia rekomendowanego przejęcia tej firmy  

(ang. recommended takeover), Serinus wyznaczył firmę Shore Capital na swojego Autoryzowanego 

Doradcę. Zważywszy na termin realizacji rekomendowanego przejęcia firmy Arden Partners Plc, giełda AIM 

w Londynie zgodziła się, aby firma Shore Capital przeprowadziła i zakończyła pełny proces due diligence  

do godz. 17:00 dnia 27 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego przeprowadzenia wstępnego procesu 

due diligence.  

Nie można udzielić gwarancji co do wyników pełnego procesu due diligence, a także ich wpływu na decyzję 

firmy Shore Capital w kontekście kontynuowania przez nią pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy.  

W związku z powyższym, w takich okolicznościach istnieje ryzyko, że jeżeli w wyniku przeprowadzenia 

pełnego procesu due dilligence firma Shore Capital nie będzie kontynuować pełnienia funkcji 

Autoryzowanego Doradcy, a Serinus nie znajdzie innego autoryzowanego doradcy, wówczas obrót 

papierami wartościowymi Spółki notowanymi na giełdzie AIM w Londynie może zostać zawieszony, zgodnie 

z Zasadą 1 Regulaminu AIM. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od daty zawieszenia Spółka nadal nie 

wyznaczyłaby nowego autoryzowanego doradcy, dopuszczenie jej papierów wartościowych do obrotu na 

giełdzie AIM zostanie anulowane. 

Firma Shore Capital nadal będzie podlegać wszystkim bieżącym obowiązkom Autoryzowanego Doradcy 

zgodnie z Zasadami Regulaminu AIM dotyczącymi autoryzowanych doradców, niezależnie od faktu, że czas 

przewidziany dla Shore Capital na realizację pełnego procesu due dilligence został przedłużony. 

 

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 

+44 204 541 7859 

Shore Capital (Autoryzowany Doradca I Wspólny Makler) 

Toby Gibbs / John More (Corporate Advisory) 

+44 207 408 4090 

Arden Partners plc (Wspólny Makler) 

Paul Shackleton (Corporate Finance) 

Tim Dainton (Equity Sales) 

+44 207 614 5900 

 
 

Camarco (Finansowy PR - Londyn) 
Owen Roberts 
Phoebe Pugh 

+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.  

 


