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Powołanie Dyrektora Finansowego (CFO) Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o powołaniu pana Andrew Fairclough na stanowisko
Dyrektora Finansowego Spółki (CFO) ze skutkiem od dnia 5 lutego 2020 r. Andrew Fairclough obejmie także
stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki, nieposiadającego statusu członka niezależnego.
Andrew Fairclough w 1991 roku ukończył University College London ze stopniem licencjackim na kierunku
prawa (LLB). 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 naftowogazowniczym 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.
Andrew Fairclough nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz 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.

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.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść komunikatu prasowego dotyczącego powołania pana
Andrew Fairclough na stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki, sporządzonego w języku angielskim
i przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
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Appointment of Chief Financial Officer
Jersey, Channel Islands, 23 January 2020 -- Serinus Energy plc ("Serinus", “SEN” or the "Company")
(AIM:SENX, WSE:SEN) is pleased to announce the appointment, with effect from 05 February 2020, of
Mr. Andrew Fairclough as Chief Financial Officer of Serinus Energy plc. He will also be appointed as a
non-independent member of the Board of Directors of the Company.
Andrew has held corporate finance, capital markets and management roles for nearly 30 years, through
which he has gained a wide range of experience, including corporate strategy, debt and equity
structuring and capital raising, M&A, capital management, financial planning, budgeting and financial
reporting. Since 2014 he has been the Chief Financial Officer of Whalsay Energy Limited, a UK
Continental Shelf oil and gas company, and prior to moving into the oil and gas industry in 2012, Andrew
had over 17 years of investment banking experience after leaving the military.
Jeffrey Auld, President and CEO of the Company, and all members of the Board welcome Andrew to
the Company. They look forward to Andrew’s contributions going forward as the Company looks to build
on the success of the Moftinu Gas Project in Romania and further grow shareholder value through the
efficient allocation of capital.
Regulatory disclosures (in accordance with Rule 17 and Schedule Two paragraph (g) of the AIM Rules
for Companies):
Andrew John Fairclough, aged 50, has no current directorships or partnerships. In the last five years
Andrew was also a director of Xcite Energy Resources plc.
Andrew Fairclough was previously a director of Xcite Energy Limited (a company registered in the BVI),
which was quoted on AIM, a market of the London Stock Exchange. Liquidators were appointed to Xcite
Energy Limited, at the bondholders’ request, on 05 December 2016. The total amount owing to creditors
was c. £124.6mm. The company was dissolved on 16 November 2017.
No further disclosure is required under Rule 17 and Schedule Two paragraph (g) of the AIM Rules for
Companies).
About Serinus
Serinus is an international upstream oil and gas exploration and production company that owns and
operates projects in Tunisia and Romania.

For further information, please refer to the Serinus website (www.serinusenergy.com) or contact
the following:
Serinus Energy plc
Jeffrey Auld, Chief Executive Officer
Calvin Brackman, Vice President, External Relations & Strategy

+1 403 264 8877

WH Ireland Limited
(Nominated Adviser and Joint Broker)
Katy Mitchell
Harry Ansell (Broker)
Lydia Zychowska

+44 (0)20 7220 1666

Arden Partners plc
(Joint Broker)
Paul Shackleton / Dan Gee-Summons (Corporate Finance)
Fraser Marshall (Equity Sales)

+44 (0) 20 7614 5900

Camarco
(Financial PR - London)
Billy Clegg
Owen Roberts

+44 (0) 20 3781 8334

TBT i Wspólnicy
(Financial PR - Warsaw)
Katarzyna Terej

+48 22 487 53 02

Translation: This news release has been translated into Polish from the English original.
Forward-looking Statements This release may contain forward-looking statements made as of the date of this announcement with respect
to future activities that either are not or may not be historical facts. Although the Company believes that its expectations reflected in the
forward-looking statements are reasonable as of the date hereof, any potential results suggested by such statements involve risk and
uncertainties and no assurance can be given that actual results will be consistent with these forward-looking statements. Various factors
that could impair or prevent the Company from completing the expected activities on its projects include that the Company's projects
experience technical and mechanical problems, there are changes in product prices, failure to obtain regulatory approvals, the state of
the national or international monetary, oil and gas, financial , political and economic markets in the jurisdictions where the Company
operates and other risks not anticipated by the Company or disclosed in the Company's published material. Since forward-looking
statements address future events and conditions, by their very nature, they involve inherent risks and uncertainties and actual results may
vary materially from those expressed in the forward-looking statement. The Company undertakes no obligation to revise or update any
forward-looking statements in this announcement to reflect events or circumstances after the date of this announcement, unless required
by law.

