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Treść raportu:  

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Serinus”, 
 „Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja 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. 

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim 
przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby  
poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej 
www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: 
http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji 
prasowej Spółka udostępnia na stronie internetowej www.serinusenergy.com 


