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Komunikat prasowy 

Powołanie dyrektora finansowego 

Jersey, Wyspy Normandzkie, 23 stycznia 2020 r. -- Serinus Energy plc („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) 

(AIM:SENX, GPW:SEN) informuje o powołaniu pana Andrew Fairclough na stanowisko Dyrektora 

Finansowego (CFO) spółki Serinus Energy plc. ze skutkiem od dnia 5 lutego 2020 r. Andrew Fairclough 

obejmie także stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki, nieposiadającego statusu członka 

niezależnego. 

Andrew Fairclough jest od niemal 30 lat zaangażowany zawodowo w sektorze finansów korporacyjnych, 

rynków kapitałowych i zarządzania spółkami. W tym czasie zyskał szerokie doświadczenia w obszarze 

strategii spółek, finansowania z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych i dłużnych, pozyskiwania 

kapitału, fuzji i przejęć, zarządzania kapitałem, planowania finansowego, projektowania budżetu oraz 

sprawozdawczości finansowej. Od 2014 r. był dyrektorem finansowym Whalsay Energy Limited, 

brytyjskiej spółki naftowo-gazowniczej działającej na szelfie kontynentalnym. Przed podjęciem pracy  

w sektorze naftowo-gazowniczym w 2012 r., przez ponad 17 lat zajmował się bankowością 

inwestycyjną, po odejściu z wojska.  

Jeffrey Auld – Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Spółki, a także wszyscy członkowie Rady Dyrektorów 

wyrazili zadowolenie z powołania Andrew Fairclough w skład zespołu. Wszyscy oczekują jego wkładu 

w dalsze prace Spółki, bazujące na sukcesie, jakim było uruchomienie Projektu Gazowego Moftinu  

w Rumunii, jak też w dalszym wzroście wartości Spółki dla jej akcjonariuszy dzięki efektywnej alokacji 

kapitału.  

Ujawnienia regulacyjne (zgodnie z przepisami Reguły 17 oraz Załącznika 2 ust. g) Regulaminu AIM 

dla Spółek): 

Andrew John Fairclough (50 lat) nie pełni obecnie stanowiska dyrektora ani nie jest udziałowcem  

w żadnej spółce. W okresie ostatnich pięciu lat Andrew Fairclough był dyrektorem spółki Xcite Energy 

Resources plc. 

Andrew Fairclough pełnił wcześniej funkcję dyrektora w spółce Xcite Energy Limited (z siedzibą  

na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych), notowanej na rynku AIM prowadzonym przez London Stock 

Exchange. W dniu 5 grudnia 2016 r. na wniosek obligatariuszy wyznaczono likwidatora spółki Xcite 

Energy Limited. Łączna wartość jej zobowiązań wobec wierzycieli wynosiła ok. 124,6 mln GBP. Spółka 

została rozwiązana w dniu 16 listopada 2017 r. 



 
 

Zgodnie z przepisami Reguły 17 oraz Załącznika 2 ust. g) Regulaminu AIM dla Spółek nie istnieje wymóg 

przedstawienia żadnych dodatkowych ujawnień). 

O spółce 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) 

Calvin Brackman, Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii 

+1 403 264 8877 

WH Ireland Limited 

(Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler) 
Katy Mitchell 
Harry Ansell (Makler) 

Lydia Zychowska 

+44 (0)20 7220 1666 

Arden Partners plc 

(Wspólny Makler) 

Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Finansowanie Korporacyjne) 

Fraser Marshall (Sprzedaż Akcji) 

+44 (0) 20 7614 5900 

   Camarco 
(Finansowy PR - Londyn) 
Billy Clegg 
Owen Roberts 

+44 (0) 20 3781 8334 

 
TBT i Wspólnicy 
(Finansowy PR - Warszawa) 
Katarzyna Terej 

+48 22 487 53 02  

 

Tłumaczenie: Niniejsza informacja prasowa została przetłumaczona na język polski z oryginału w języku angielskim. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements) - 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 ma gwarancji, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą 

uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów 

technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja  

na krajowym i międzynarodowym rynku pieniężnym, rynku ropy naftowej i gazu, rynku 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 z 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. 

 


