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Komunikat  

Powołanie członków kierownictwa jednostek biznesowych 

Serinus Energy Inc. („Serinus ”, „SEN” lub „Spółka ”) (TSX:SEN, GPW:SEN) informuje o powołaniu 

nowych członków kierownictwa jednostek biznesowych Spółki w Tunezji i Rumunii. 

W Tunezji Spółka powołała pana Haithema Ben Hassena na stanowisko prezesa zarządu Winstar 

Tunisia BV – należącego w 100% do Serinus Energy podmiotu zależnego działającego w Tunezji.  

Pan Ben Hassen zastępuje na tym stanowisku dra Trenta Rehilla, który złożył rezygnację z powodów 

osobistych. Pan Ben Hassen rozpoczął pracę w Winstar Tunisia w listopadzie 2014 r. jako starszy 

inżynier ds. projektów, zaś w czerwcu 2015 r. otrzymał awans na stanowisko kierownika projektów.  

W tym okresie odpowiadał za realizację wielu projektów inwestycyjnych Spółki, w tym przede 

wszystkim jako kierownik Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu w Rumunii. Przed podjęciem 

pracy w spółce Winstar pan Ben Hassen pracował jako starszy inżynier w firmach Pireco Tunisia, 

Mondial Contractors oraz Frimar SA w Tunezji. Ukończył studia na kanadyjskiej uczelni École 

Polytechnique de Montréal ze stopniem Bachelor of Mechanical Engineering.  

Spółka powołała również pana Arafeta Mansali na stanowisko dyrektora operacyjnego oraz pana 

Chedly Maghraoui na stanowisko dyrektora finansowego spółki Winstar Tunisia BV. 

Pan Mansali rozpoczął pracę w Winstar Tunisia w lutym 2014 r. na stanowisku starszego inżyniera  

ds. produkcji, zaś w maju 2017 r. objął stanowisko kierownika produkcji. Posiada wykształcenie  

i bogate doświadczenia w dziedzinie inżynierii i zarządzania operacyjnego w branży naftowej.  

Pan Mansali będzie ściśle współpracować z zespołem technicznym w Calgary przy wdrażaniu 

programów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie efektywności produkcji na polach w Tunezji. 

Przed podjęciem pracy w spółce Winstar pan Maghraoui piastował stanowisko dyrektora ds. finansów, 

księgowości i administracji w firmie Ensco PLC, gdzie nadzorował obszar sprawozdawczości 

finansowej w zakresie wszystkich projektów Ensco w Wielkiej Brytanii i krajach regionu Morza 

Śródziemnego. Będzie ściśle współpracować z zespołem finansowym w Calgary, realizując wymogi  

w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostki biznesowej w Tunezji, a także w zakresie 

sprawozdawczości finansowej joint venture. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne  

w obszarze kontroli finansowej i audytu. 

W Rumunii Spółka awansowała panią Alexandrę Damascan, wcześniej pełniącą tam rolę kierownika 

na kraj, na stanowisko prezesa zarządu spółki Serinus Energy Romania SA. Zmiana funkcji 

odzwierciedla istotną rolę i wkład pani Damascan w działalność rumuńskiej jednostki biznesowej  



 
 

w związku z realizacją Projektu Zagospodarowania Gazu Moftinu i przygotowaniem tej inwestycji  

do użytkowania. Pani Damascan rozpoczęła pracę w spółce Serinus Energy Romania w 2008 r. i jest 

cennym członkiem zespołu Serinus. Ukończyła studia na kierunku ekonomii politycznej, studia MBA  

w dziedzinie transakcji biznesowych na Akademii Studiów Ekonomicznych, studia prawnicze  

ze stopniem LLM w dziedzinie arbitrażu międzynarodowego na Uniwersytecie Rumuńsko-Amerykańskim, 

zaś obecnie uczestniczy w studiach MBA dla branży naftowej i gazowej w Instytucie Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa w Ploeszti (Rumunia). 

Ponadto spółka Serinus Energy Romania powołała pana Florina Georgescu na stanowisko 

wiceprezesa zarządu ds. produkcji i rozwoju. Pan Georgescu będzie nadzorować działalność 

komercyjną i produkcyjną w Rumunii w ścisłej współpracy z zespołem z Calgary. Pan Georgescu 

ukończył studia MBA w dziedzinie zarządzania biznesem, studia MBA dla branży naftowej i gazowej  

w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Ploeszti (Rumunia), a ponadto posiada solidne 

wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie handlu, finansów i bankowości, jak również doświadczenie 

wyniesione z pracy w różnych regionach wydobycia ropy, jak Ameryka Północna i Bliski Wschód. 

Kierownictwo Serinus wyraża satysfakcję w związku z powołaniem i awansem kompetentnych  

oraz doświadczonych osób na nowe stanowiska. Stanowi to dla Spółki istotny krok organizacyjny, 

umożliwiający jej przygotowanie na kolejne lata rozwoju obu jednostek biznesowych. 

 

O Serinus  

Serinus jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz 
gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem projektów w Tunezji i Rumunii. 

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus (www.serinusenergy.com) 
lub kontaktując się z: 
 

Serinus Energy Inc. 
Calvin Brackman 
Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 
Tel.: +1-403-264-8877 
cbrackman@serinusenergy.com 

Serinus Energy Inc.  
Jeffrey Auld 
Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) 
Tel.: +1-403-264-8877 
jauld@serinusenergy.com 

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została p rzetłumaczona na j ęzyk polski z oryginału w j ęzyku 
angielskim. 

Stwierdzenia dotycz ące przyszło ści (Forward-looking Statements) - Niniejsza informa cja mo że zawierać stwierdzenia 
dotycz ące przyszłych zdarze ń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniej szej informacji, odnosz ące si ę do 
przyszłych działa ń, które nie stanowi ą lub nie mog ą stanowi ć danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki 
uznaj ą założenia zawarte w stwierdzeniach dotycz ących przyszło ści za racjonalne na dzie ń publikacji niniejszej 
informacji, potencjalne wyniki sugerowane w powy ższych stwierdzeniach odznaczaj ą się pewnym poziomem ryzyka i 
niepewno ści, i nie mo żna stwierdzi ć, że faktyczne rezultaty oka żą się zgodne z powy ższymi stwierdzeniami 
dotycz ącymi przyszło ści. Do czynników, które mog ą uniemo żliwi ć bądź utrudni ć ukończenie spodziewanych działa ń w 
ramach projektów Spółki, zaliczaj ą się: prawdopodobie ństwo wyst ąpienia problemów technicznych i mechanicznych 
w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktó w, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja na  krajowym i 
międzynarodowym rynku pieni ężnym, naftowo-gazowniczym, finansowym, politycznym i  ekonomicznym w 
jurysdykcjach, w których Spółka prowadzi działalno ść, a także wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółk ę albo 
nieujawnione w dokumentach przez ni ą opublikowanych. Ze wzgl ędu na fakt, że stwierdzenia dotycz ące przyszło ści 
odnosz ą się do przyszłych wydarze ń i uwarunkowa ń, z natury odznaczaj ą się one ryzykiem i niepewno ścią, a faktyczne 
rezultaty mog ą się znacznie ró żnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzenia ch dotycz ących przyszło ści. 
Spółka nie jest zobowi ązana do aktualizacji lub korekty stwierdze ń dotycz ących przyszło ści zawartych w niniejszej 



 
 

informacji tak, aby odzwierciedlały one stan po pub likacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami 
prawa. 

 


