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Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Spółka”, „Emitent”, „Serinus”) informuje, że w dniu 28 września 2017 r.
Rada Dyrektorów Serinus („Rada”) powołała pana Jamesa Edwarda Arthura Causgrove na stanowisko Dyrektora
niewykonawczego w Radzie ze skutkiem natychmiastowym.
Pan Causgrove jest Prezesem i Głównym Konsultantem w Causgrove Energy West. Posiada bogate
doświadczenie i praktyczną wiedzę obejmujące wszystkie aspekty branży naftowo-gazowej oraz powiązanych
obszarów (techniczne, operacyjne, handlowe, finansowe i zarządzanie). Jest absolwentem University of Alberta
w Kanadzie, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej (Bachelors of Science in Chemical
Engineering, 1979 r.).
Informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej pana Jamesa Causgrove:
•

W latach 1979-2005 był zatrudniony w Chevron Canada Resources – spółce prowadzącej działalność
w zakresie poszukiwań, zagospodarowania, produkcji i sprzedaży ropy naftowej oraz gazu ziemnego
i kondensatu w Kanadzie. Pierwotnie w Chevron pracował na stanowisku Głównego Managera
odpowiadając za obszar strategii, zasobów ludzkich i rozwoju technologii (do marca 1999 r.), zanim
został Głównym Managerem ds. segmentu Midstream (transport i magazynowanie). W lutym 2000 r.
oddelegowany z Chewron do Central Alberta Midstream (wspólne przedsięwzięcie Chevron Resources
Canada i Amoco Canada, należącej do BP), gdzie był Pierwszym Wiceprezesem i Dyrektorem ds.
operacyjnych (Senior Vice President and Chief Operating Officer). Od września 2004 r. do października
2005 r. był Kierownikiem Zespołu ds. Pozyskiwania bituminów (Oil Sands Growth Team),
odpowiadającego za rozpoznanie, oszacowanie i rekomendowanie możliwości wzrostu dla Chevron
w obszarze kanadyjskiego segmentu bituminów;

•

Od października 2005 r. do czerwca 2015 r. związany z Pengrowth Corporation, kanadyjskim
producentem ropy i gazu ziemnego (zaliczanym pod względem wielkości wydobycia do kategorii
spółek naftowych „Intermediate”). We wrześniu 2011 r. został Pierwszym Wiceprezesem
ds. Operacyjnych i Inżynieryjnych (Senior Vice President, Operations & Engineering), a wcześniej był
Wiceprezesem ds. Wydobycia i Operacyjnych (Vice President, Production & Operations);

•

Prezes i Główny Konsultant w Causgrove Energy West (od lipca 2015 r. do chwili obecnej), kanadyjskiej
firmie doradczej oferującej wsparcie strategiczne, operacyjne oraz dotyczące fuzji i przejęć
dla projektów rozwojowych z obszaru poszukiwań, wydobycia oraz sektora midstream w Zachodniej
Kanadzie.

Pan Causgrove jest niezależnym członkiem Rady Spółki (zgodnie z definicją zawartą w kanadyjskim Zarządzeniu
Krajowym 58-101 „Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego”, ang. Corporate Governance
Disclosure).
Działalność wykonywana przez pana Jamesa Causgrove poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan James Causgrove
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został
również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Stosowna informacja dotycząca powołania pana Jamesa Causgrove jest przekazywana zgodnie z regulacjami
kanadyjskimi w systemie SEDAR i udostępniana na stronie internetowej: www.sedar.com oraz na stronie Spółki
www.serinusenergy.com.

