
 

 

 

Panoro Energy kunngjør nye tilskudd til teamet i Tunisia 

Oslo, 7. september 2020 – Panoro Energy (“Selskapet” eller “Panoro” med OSE ticker: “PEN”) kunngjør 
med dette utnevnelse av to senior managers for secondment (utstasjonering) hos TPS i Tunisia. 

Panoro har rett til å utnevne to seniormedarbeidere til TPS i Tunisia, driftsselskapet som Panoro eier 

sammen med Entreprise Tunisienne d'Activites Petrolieres ("ETAP"). Panoro har utnevnt Maximilian 

Fellner som Deputy General Manager og Elizabeth Loudon som Development Manager. Max og 

Elizabeth har lang erfaring innen olje- og gass virksomhet og har bodd og jobbet i Nord-Afrika i 

forbindelse med tidligere prosjekter. Tidligere arbeidsgivere har bl.a. vært RWE, OMV, Petrom, BG, 

Anadarko og Tullow. Begge har nå flyttet på fulltid til byen Sfax, hvor TPS har og driver sine eiendeler. 

Som et resultat av denne omorganiseringen har Mongi Azouz, som har vært konstituert Deputy General 

Manager i TPS i nesten to år, vendt tilbake til sin stilling som President i Panoro Tunisia. Mongi Azouz 

vil fortsette å jobbe fra Tunis sammen med vår General Manager for Tunisia, Sofiene Gaied. 

John Hamilton, CEO i Panoro, kommenterte: “Vi ønsker Max og Elizabeth hjertelig velkommen til 

Panoro. Vi tror at de vil utfylle hverandre godt med sin respektive ekspertise. Vi ser frem til et tett og 

godt samarbeid mellom dem og vår partner ETAP for å realisere potensialet til verdiene i TPS. Panoro 

fokuserer på å øke produksjonen i TPS og investere kapital i vår tunisiske verdibase. På vegne av 

Panoro vil jeg takke Mongi Azouz for hans utrettelige arbeid og hans bidrag som TPS Deputy General 

Manager og ser frem til hans fortsatte støtte fra Tunis.” 

 
 

Maximilian (Max) Fellner, Deputy GM TPS, har mer enn 30 års erfaring innen onshore og offshore 

olje- og gassfeltutbygging og -ombygging i Østerrike, Tyskland, Libya, Pakistan, Romania, Kasakhstan 

og Egypt. Hans erfaring omfatter hele E&P livssyklusen fra feltavgrensning til feltutbygging og 

produksjon, herunder kommersielle og kontraktsmessige forhold på mer enn 10 

feltutbyggingsprosjekter. Hans seneste stillinger har vært som Chief Operating Officer i Hashoo Energy 

i Pakistan, som Country Manager i RWE Dea Egypt, som GM & MD i Suez Oil Company i Egypt, som 

Asset Development Manager og styremedlem i Petrom Kasakhstan, som Director Portfolio Management 

i Petrom Romania og som Asset Manager for Sawan- og Miano-utbyggingene i Pakistan. Max har en 

BSc-grad i teknisk kjemi, en BSc- og en MSc-grad i petroleumsteknikk samt en MBA-grad. 

 

Elizabeth Loudon, Development Manager TPS, har 27 års erfaring innen olje- og gassindustrien, 

hovedsakelig i Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara; Algerie, Egypt, Ghana, Sør-Afrika, Botswana og 

Mosambik. Elizabeth har i sine roller primært arbeidet med teknisk ledelse/prosjektledelse i lete-, 

utviklings- og driftsfasene med betydelig eksponering for strategiske, kommersielle og økonomiske 

forhold. Elizabeth startet sin karriere som reservoaringeniør i BG Group, som inkluderte en secondment 

til Egypt, før hun gikk videre til stillingen som Reservoir Engineering Manager i Anadarkos lisenser i 

Algerie, Project Manager for Sasols borekampanje i Mosambik i 2010, Project Manager for Sasols første 

prosjekt innen metangassutvinning fra kullreservoarer i Botswana, Subsurface Manager for Tullows 

verdier i Ghana og Technical Manager M&A (Tullow). Elizabeth har en BEng-grad i elektro-

maskinteknikk og en MSc-grad i petroleumsteknikk fra Imperial College. 
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Panoro Energy ASA er et uavhengig E&P-selskap basert i London og notert på Oslo Børs med ticker 
PEN. Selskapet har produksjons-, lete- og utviklingsressurser av høy kvalitet i Afrika, nemlig Dussafu-
lisensen utenfor kysten av sørlige Gabon, OML 113 utenfor kysten av vestlige Nigeria, og TPS-
opererte ressurser, Sfax Offshore Exploration Permit Ras El Besh Concession, utenfor kysten av 
Tunisia. 
 
For mer informasjon besøk selskapets hjemmeside på www.panoroenergy.com.  
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