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Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc  

 

Temat:  Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 12 maja 2022 r. 

 

Podstawa prawna:   art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące 

 

Treść raportu:  

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Walne 

Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 12 maja 2022 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał.  Wyniki 

głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. Ordinary Resolutions) i uchwałami nadzwyczajnymi (specjalnymi, 

ang. Special Resolutions), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. Notice of Meeting; dokument przekazany raportem bieżącym nr 12/2022  

z dnia 20 kwietnia 2022 r.) znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, z zastrzeżeniem,  

iż Scalenie zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:  

• W wyniku przeprowadzenia Scalenia każde 10 Istniejących Akcji Zwykłych należących do akcjonariuszy 

ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Spółki według stanu na godz. 18:00 (BST) w dniu 16 maja 

(„Dzień Ustalenia Prawa do Scalenia”) zostanie zamienionych na jedną Scaloną Akcję Zwykłą.  

• Oczekuje się, że Scalone Akcje Zwykłe powstałe w wyniku Scalenia Istniejących Akcji Zwykłych w formie 

zdematerializowanej zostaną uznane na rachunkach CREST o godz. 8:00 (BST) w dniu 17 maja 2022 r. 

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie 

zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. W załączeniu Spółka 

przekazuje również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Z uwagi na to, że akcje SERINUS ENERGY plc notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Spółka w załączniku 

do niniejszego raportu bieżącego przekazuje również stosowną informację dot. wyników głosowania 

sporządzoną w języku angielskim i przekazywaną do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii 

oraz zamieszczaną na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, a także tłumaczenie 

tej informacji na język polski.   

 



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc  

obradujące w dniu 12 maja 2022 r. 

i wyniki głosowania 

Uchwały zwyczajne 

 

Raporty i sprawozdania finansowe 

 

Uchwała nr 1 

 

Uchwalono przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony  

31 grudnia 2021 r. oraz powiązanego z nim sprawozdania biegłego rewidenta („Raport Roczny 

wraz ze Sprawozdaniem Finansowym za 2021 r.”). 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 385 353 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 385 353  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

358 827 794  1 557 559  1 698 712 

 

Reelekcja członków Rady Dyrektorów  

 

Uchwała nr 2 

Uchwalono ponowny wybór Pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko członka Rady Dyrektorów 

Spółki. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 383 766  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 383 766  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

356 654 963  1 728 803  3 700 344 
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Uchwała nr 3 

Uchwalono ponowny wybór Pana Jeffreya Aulda na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 383 766  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 383 766  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

340 393 093  19 990 673  1 700 344 

 

 

Uchwała nr 4 

Uchwalono ponowny wybór Pana Jamesa Causgrove na stanowisko członka Rady Dyrektorów 

Spółki. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 323 766  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 323 766  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

356 594 963  1 728 803  3 760 344 

 

 

Uchwała nr 5 

Uchwalono ponowny wybór Pani Natalie Fortescue na stanowisko członka Rady Dyrektorów 

Spółki. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 383 766 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 383 766 

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

356 398 638  1 985 128  3 700 344 
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Treść uchwał (tłumaczenie) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc obradujące w dniu 12 maja 2022 r. i wyniki głosowania 

 

Uchwała nr 6 

Uchwalono ponowny wybór Pana Jonathana Kempstera na stanowisko członka Rady Dyrektorów 

Spółki. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 323 766  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 323 766  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

356 394 963  1 928 803  3 760 344 

 

 

Uchwała nr 7 

Uchwalono ponowny wybór Pana Andrew Fairclougha na stanowisko członka Rady Dyrektorów 

Spółki. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 383 766  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 383 766  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

343 394 963  14 988 803  3 700 344 

 

 

Ponowny wybór i wynagrodzenie biegłego rewidenta 

 

Uchwała nr 8 

Uchwalono ponowny wybór PKF Littlejohn LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zakończenia 

kolejnego ZWZ Spółki. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 383 766 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 383 766 

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

355 697 491  4 686 275  1 700 344 
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Uchwała nr 9 

Uchwalono upoważnienie Komitetu Audytu w imieniu Radt Dyrektorów do ustalenia 

wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki oraz warunków jego ponownego wyboru. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 383 766 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 383 766 

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

355 824 292  4 559 474  1 700 344 

 

 

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału odpowiednich papierów wartościowych 

 

Uchwała nr 10 

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, zgodnie z §10 ust. 2 Statutu Spółki (Statut), 

upoważnienia do dokonania przydziału: 

(a) w trybie innym niż wskazany w pkt (b) odpowiednich papierów wartościowych (zgodnie z 

definicją tego terminu zawartą w Statucie) w łącznej liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej 

łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień 18 kwietnia 2022 r., który to 

dzień stanowi najpóźniejszy możliwy termin przed datą niniejszego Ogłoszenia 

(„Najpóźniejszy Możliwy Termin”) (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich 

papierów wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (b) poniżej ponad tę liczbę); oraz 

 

(b) odpowiednich papierów wartościowych, w łącznej liczbie nieprzekraczającej dwóch trzecich 

łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy 

Możliwy Termin (liczba ta zostanie pomniejszona o liczbę odpowiednich papierów 

wartościowych przydzielonych zgodnie z pkt (a) powyżej), w związku z ofertą  

w trybie emisji z prawem poboru. 

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą 

zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym 

Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, która 

będzie lub może wymagać przydzielenia odpowiednich papierów wartościowych już po wygaśnięciu 

przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów 

wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 383 766 

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 383 766 

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

343 363 412   17 020 354   1 700 344 
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Uchwały specjalne 

Upoważnienie Rady Dyrektorów do dokonania przydziału bez prawa poboru  

 

Uchwała nr 11 

Uchwalono udzielenie Radzie Dyrektorów, z zastrzeżeniem i pod warunkiem podjęcia Uchwały nr 

10, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia na podstawie § 12 Statutu do przydzielenia 

kapitałowych papierów wartościowych w całości w zamian za wkłady pieniężne, bez prawa poboru, 

w następujący sposób: 

(a) w związku z emisją akcji z prawem poboru; oraz 
 

(b) w trybie innym niż wskazany w pkt (a) powyżej, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 10% 

łącznej liczby Akcji Zwykłych pozostających w obrocie na dzień stanowiący Najpóźniejszy 

Możliwy Termin. 
 

Postanowienia pkt (a) i (b) wygasają po upływie 15 miesięcy od chwili podjęcia Uchwały lub z chwilą 

zakończenia ZWZA Spółki, które odbędzie się w 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy 

czym Spółka może w dowolnym czasie przed wygaśnięciem upoważnienia złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, 

która będzie lub może wymagać przydzielenia kapitałowych papierów wartościowych już po wygaśnięciu 

przedmiotowego upoważnienia, a Rada Dyrektorów może dokonać przydziału odpowiednich papierów 

wartościowych w wykonaniu takiej oferty lub umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło.  

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 385 398  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 385 398  

  

 

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

343 149 089  17 236 309  1 698 712 

 

 

Upoważnienie do nabycia akcji własnych  

 

Uchwała nr 12 

Uchwalono: 

(a) udzielenie Radzie Dyrektorów na podstawie art. 57 Ustawy o spółkach z 1991 r. obowiązującej 

na Jersey (ang. Companies (Jersey) Law 1991) ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do 

nabywania Akcji Zwykłych w ramach transakcji rynkowych, z zastrzeżeniem że: 

 

(i) liczba Akcji Zwykłych, które można nabyć na podstawie upoważnienia, nie 

przekroczy 112 473 573 (z wyłączeniem skupionych i nieumorzonych akcji własnych), 

przy czym nie będzie dozwolone przeprowadzenie transakcji nabycia Akcji Zwykłych, 

która w danym czasie skutkowałaby przekroczeniem 10 procent całkowitej liczby 

Akcji Zwykłych Spółki (z uwzględnieniem skupionych i nieumorzonych akcji 

własnych) pozostających w tym czasie w obrocie;  
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Treść uchwał (tłumaczenie) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Serinus Energy plc obradujące w dniu 12 maja 2022 r. i wyniki głosowania 

(ii) cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję 

Zwykłą, wynosi 0,01 GBP; 

(iii) cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za Akcję 

Zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości: 

(A) kwota równa 5 procent powyżej średnich notowań rynkowych Akcji Zwykłych 

Spółki według Załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów 

Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio 

poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia 

akcji; lub 

(B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej 

ofercie według Załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów 

Wartościowych w Londynie w momencie dokonania nabycia, w zależności  

od tego, która z tych kwot jest wyższa; oraz 

(iv) przedmiotowe upoważnienie wygasa po upływie 15 miesięcy od podjęcia Uchwały 

lub z chwilą zakończenia ZWZ Spółki, które odbędzie się w 2023 r., w zależności od 

tego, co nastąpi wcześniej, przy czym Spółka może przed wygaśnięciem 

upoważnienia zawrzeć umowę nabycia Akcji Zwykłych, która będzie lub może zostać 

wykonana po wygaśnięciu upoważnienia, oraz może dokonać nabycia Akcji Zwykłych 

w wykonaniu takiej umowy tak, jakby to upoważnienie nie wygasło; oraz  

 

(b) Spółka jest generalnie i bezwarunkowo upoważniona, na podstawie art. 58A Ustawy  

o spółkach z 1991 r. obowiązującej na Jersey (Companies (Jersey) Law 1991), do posiadania 

jako akcji własnych wszystkich Akcji Zwykłych nabytych na podstawie upoważnienia 

udzielonego na mocy ppkt (a) uchwały, jeżeli Rada Dyrektorów podejmie decyzję o 

zatrzymaniu akcji, które zostały nabyte lub w sprawie nabycia których została zawarta umowa 

na tej podstawie, jako akcji własnych. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 358 385 398  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 31% 

Łączna liczba ważnych głosów: 358 385 398  

  

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

356 781 412  1 603 986  3 698 712 

 

 

Scalenie akcji 

 

Uchwała nr 13 

Podjęto uchwałę: 

W sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, z zastrzeżeniem i pod warunkiem skutecznego 

dopuszczenia wyemitowanych Scalonych Akcji Zwykłych (zgodnie z definicją tego terminu 

zamieszczoną poniżej) do obrotu na rynku Alternative Investment Market („AIM”) 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie, w następujący sposób: 

(a) każde 10 Akcji Zwykłych („Istniejąca Akcja Zwykła”), które zgodnie z informacją ujawnioną 

w rejestrze akcjonariuszy Spółki na godzinę 18:00 (BST) w dniu 12 maja 2022 r. (lub na inną 

godzinę i inny dzień zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów) pozostają w obrocie, zostanie 
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scalonych w jedną Akcję Zwykłą („Scalona Akcja Zwykła”), z której przysługiwać będą takie 

same prawa jak z Istniejących Akcji Zwykłych, przy czym: 

(i) jeżeli w wyniku przeprowadzenia takiego scalenia akcjonariuszowi przysługiwać 

będzie ułamkowa część Scalonej Akcji Zwykłej, część ta zostanie, w miarę 

możliwości, zsumowana z ułamkowymi częściami Scalonych Akcji Zwykłych 

przysługującymi innymi akcjonariuszom Spółki (otrzymane w ten sposób pełne, 

niepodzielone Scalone Akcje Zwykłe są zwane dalej „Akcjami Zsumowanymi”); 

(ii) Rada Dyrektorów jest i pozostanie upoważniona do zbycia (lub powierzenia tej 

czynności wybranemu przez siebie podmiotowi) w imieniu odpowiednich 

akcjonariuszy Akcji Zsumowanych po obiektywnie najlepszej możliwej do 

uzyskania w danym czasie cenie sprzedaży na rzecz dowolnego podmiotu oraz do 

przekazania uzyskanych z tego tytułu środków (po pomniejszeniu o koszty 

transakcji) w odpowiednich proporcjach uprawnionym do ich otrzymania 

akcjonariuszom (z zastrzeżeniem, że akcjonariuszom, którym z tytułu takiej 

transakcji przysługiwać będzie wypłata w kwocie niższej niż 3,00 GBP, nie zostaną 

wypłacone żadne środki, a każda ułamkowa część pensa, która podlegałaby 

wypłacie w ramach przekazywania środków z tytułu takiej transakcji, zostanie 

odpowiednio zaokrąglona w górę lub w dół zgodnie z praktyką przyjętą w takich 

wypadkach przez Agenta Rejestrowego Spółki); oraz 

(iii) każdy z członków Rady Dyrektorów (oraz każda osoba umocowana do tego przez 

Radę Dyrektorów) jest niniejszym upoważniony do podpisywania  

w imieniu wszystkich odpowiednich akcjonariuszy dokumentów skutkujących 

przeniesieniem własności danych Akcji Zsumowanych oraz do podejmowania 

wszelkich innych czynności, jakie Rada Dyrektorów uzna za niezbędne w celu 

przeniesienia, lub ułatwienia przeniesienia, własności takich akcji na rzecz ich 

nabywcy lub zgodnie z jego dyspozycją. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 360 385 398  

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 32% 

Łączna liczba ważnych głosów: 360 385 398  

  

 

 

liczba głosów  

„za”: 

 liczba głosów  

„przeciw”: 

 liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 

343 600 800   16 784 598   1 698 712 

 

 



 

 
. 

12 maja 2022 r. 
 

Komunikat prasowy 

Wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
i scalenie akcji 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 12 maja 2022 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje, że wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbyło się 12 maja 2022 r., zostały podjęte.  

Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi (ang. Ordinary Resolutions) i uchwałmi nadzwyczajnymi 

(ang. Special Resolutions), zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa 

(ang. Proxy Statement) i Ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ang. Notice of 

Meeting) datowanych na 19 kwietnia 2022 r., przedstawiają się następująco: 

Wyniki głosowania 

Uchwały zwyczajne Głosy za  Głosy przeciw Wstrzymało 
się (Votes 
Withheld) 

 Liczba W 
proc. 
(%) 

 Liczba W 
proc. 
(%) 

 

1.   Sprawozdanie finansowe 358 827 794 99,57  1 557 559 0,43 1 698 712 
2. Reelekcja p. Ł. Rędziniaka 356 654 963 99,52  1 728 803 0,48 3 700 344 
3. Reelekcja p. J. Aulda 340 393 093 94,45  19 990 673 5,55 1 700 344 
4. Reelekcja p. J. Causgrove 356 594 963 99,52  1 728 803 0,48 3 760 344 
5. Reelekcja p. N. Fortescue 356 398 638 99,45  1 985 128 0,55 3 700 344 
6. Reelekcja p. J. Kempstera.  356 394 963 99,46  1 928 803 0,54 3 760 344 
7. Reelekcja p. A. Fairclougha 343 394 963 95,82  14 988 803 4,18 3 700 344 
8. Ponowny wybór audytora  355 697 491 98,70  4 686 275 1,30 1 700 344 
9. Wynagrodzenie audytora 355 824 292 98,73  4 559 474 1,27 1 700 344 
10. Przydział odpowiednich 

papierów wartościowych 
343 363 412 95,28  17 020 354 4,72 1 700 344 

 

Uchwały nadzwyczajne Głosy za  Głosy przeciw Wstrzymało 
się (Votes 
Withheld) 

 Liczba W proc. 
(%) 

 Liczba W 
proc. 
(%) 

 

11. Przydział kapitałowych 
papierów wartościowych 

343 149 089 95,22  17 236 309 4,78 1 698 712 

12. Nabywanie akcji własnych 356 781 412 99,55  1 603 986 0,45 3 698 712 
13. Scalenie akcji 343 600 800 95,34  16 784 598 4,66 1 698 712 

 

Uwaga: Wstrzymanie się od głosu (ang. Votes Withheld) nie stanowi formalnoprawnego oddania głosu 

i nie wlicza się do proporcjonalnego rozkładu głosów za i przeciw. 

  



 

 

 

Scalenie akcji  

Uchwała nr 13 upoważnia Spółkę do scalenia wszystkich Akcji Zwykłych w proporcji 10 do 1 („Scalenie”). 

Rada Dyrektorów zdecydowała się zawnioskować o przeprowadzenie Scalenia, ponieważ jej zdaniem 

mniejsza liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie będzie łatwiejsza do obsługi, co z kolei leży  

w interesie akcjonariuszy i będzie sprzyjać rozwojowi Spółki. Ponadto Rada Dyrektorów uważa,  

że Scalenie:  

  

• spowoduje proporcjonalny wzrost ceny akcji Spółki, co zwiększy ich płynność oraz wolumen 
obrotu;  

• będzie stanowić podstawę do zniwelowania istniejącej różnicy pomiędzy ceną oferowaną  
a faktyczną ceną sprzedaży akcji Spółki;  

• przyczyni się do dalszej poprawy postrzegania Spółki i perspektyw jej rozwoju, a także do 
zwiększenia zainteresowania jej akcjami ze strony szerszej grupy potencjalnych inwestorów.  

  

Scalenie zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:  

  

• W wyniku przeprowadzenia Scalenia każde 10 Istniejących Akcji Zwykłych należących  
do akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Spółki według stanu na  
godz. 18:00 (BST) w dniu 16 maja („Dzień Ustalenia Prawa do Scalenia”) zostanie 
zamienionych na jedną Scaloną Akcję Zwykłą.  

• Oczekuje się, że Scalone Akcje Zwykłe powstałe w wyniku Scalenia Istniejących Akcji Zwykłych 
w formie zdematerializowanej zostaną uznane na rachunkach CREST o godz. 8:00 (BST)  
w dniu 17 maja 2022 r.  

  

Wszelkie użyte w niniejszym komunikacie terminy, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie 

nadane im w Ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki, datowanym na 19 kwietnia 2022 r., dostępnym na 

stronie internetowej Spółki pod adresem: https://serinusenergy.com/shareholder-information/.  

 

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.  
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