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Treść:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. („Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. pan Helmut Langanger
złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i członka Rady Dyrektorów Spółki („Rada”). Z zasiadania
w Radzie zrezygnował również pan Sebastian Kulczyk. Obie rezygnacje obowiązują od momentu zakończenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w środę, 7 marca 2018 r.
Rada powołała dotychczasowego jej członka - pana Łukasza Rędziniaka, do pełnienia obowiązków jej
tymczasowego Przewodniczącego. Pan Rędziniak jest członkiem Rady od marca 2016 r. Jest również członkiem
zarządu oraz i pełni funkcję General Counsel w Kulczyk Investments SA.
Serinus zawiadamia także, że pan Dawid Jakubowicz został powołany w skład Rady na miejsce pana Kulczyka.
Pan Jakubowicz jest obecnie Dyrektorem ds. Zarządzania Portfelem w Kulczyk Holding SA.
Spółka jednocześnie przekazuje panu Kulczykowi i panu Langangerowi wyrazy głębokiej wdzięczności za ich
wieloletnią rzetelną pracę.
Informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Dyrektorów
zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego..
Stosowna informacja dotycząca ww. zmian w Radzie Dyrektorów jest przekazywana zgodnie z regulacjami
kanadyjskimi w systemie SEDAR i udostępniana na stronie internetowej: www.sedar.com oraz na stronie Spółki
www.serinusenergy.com.
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Informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Dyrektorów - pana Dawida
Jakubowicza
Pan Dawid Jakubowicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek
ekonomia. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz
Uniwersytetu Stanowego w Georgii. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem
Izby Biegłych Rewidentów.
Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem (wcześniej, od 2013
roku – Menedżer w Dziale Zarządzania Portfelem) w Kulczyk Holding S.A., gdzie jest
odpowiedzialny za zarządzanie i realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego.
Ma doświadczenie operacyjne w zakresie sektorów chemicznego, górniczego, energetyki, ropy
i gazu, samochodowego, dóbr konsumpcyjnych i nowych technologii .
W latach 2010 - 2012 związany ze spółkami z Grupy Kulczyk Investments S.A. – KPI Business
Services Sp. z o.o., a następnie Magro International Capital Group, gdzie pełnił odpowiednio
funkcję Kontrolera Grupowego oraz Managera Controllingu.
W latach 2005 -2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań
finansowych spółek z branż takich jak energetyka, sprzedaż bezpośrednia, produkcja,
motoryzacja, zgodnie - między innymi - z polskimi, międzynarodowymi i brytyjskimi standardami
rachunkowości.
Członek rad nadzorczych szeregu spółek, w tym obecnie w Polenergia S.A., Ciech Cargo Sp.
z o.o., Ciech Soda Polska S.A, Ciech Vitrosilicon S.A, Ciech Pianki Sp. z o.o., Polish Shipping
Overseas Ltd. Sp. z o.o, Beyond.pl Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A. a także członek Rady
Dyrektorów w QKR Namibia Navachab Gold Mine (PTY) Ltd.
Pan Jakubowicz będzie miał status zależnego członka Rady Dyrektorów SERINUS ENERGY INC.
(zgodnie z definicją zawartą w kanadyjskim Zarządzeniu Krajowym 58-101 „Ujawnianie
informacji dotyczących ładu korporacyjnego”, ang. Corporate Governance Disclosure).
Działalność wykonywana przez pana Jakubowicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan
Jakubowicz 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.

