
DR. LOUIS F. CENTOFANTI – PREZES ZARZĄDU PERMA-FIX MEDICAL S.A.  

 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Dr Louis Centofanti pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta począwszy od 24 września 2014 r. w 

kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji Zarządu Emitenta trwającej do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Dr Louis Centofanti jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) w spółce zależnej 

Emitenta Perma-Fix Medical Corp. od dnia jej założenia, tj. od dnia 24 stycznia 2014 roku. Do 

roku 1991, Dr Louis Centofanti pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów (ang. Board 

Chairman) w spółce Perma-Fix Environmental Services, Inc. („PESI”). Następnie w latach 1991-

1995 był Prezesem Zarządu (ang. President) oraz Dyrektorem Generalnym PESI, a następnie po 

krótkiej przerwie został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora 

Generalnego PESI w marcu 1996 r. i pełni te funkcje do dnia dzisiejszego. Zanim Dr Louis 

Centofanti dołączył do PESI był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu (ang. Senior Vice President) 

w spółce USPCI, Inc. (od 1985 r.), dużej firmie zajmującej się gospodarką niebezpiecznymi 

odpadami. W USPCI Inc. Dr Centofanti był odpowiedzialny za zarządzanie leczeniem, 

rekultywacją oraz grupami ds. technicznych. W 1981 r. założył firmę PPM, Inc. (która później 

została sprzedana firmie USPCI, Inc.) zajmującą się gospodarką niebezpiecznymi odpadami, 

która specjalizowała się w obszarze skażonej ropy naftowej. W latach 1978 do 1981, Dr Louis 

Centofanti zajmował stanowisko regionalnego administratora w Departamencie Energii Stanów 

Zjednoczonych (ang. Department of Energy, DOE) dla południowo-wschodniego regionu Stanów 

Zjednoczonych. Dr Centofanti posiada tytuł doktora oraz magistra w dziedzinie nauk ścisłych 

(chemia), który uzyskał na Uniwersytecie w Michigan, a także zdobył tytuł licencjata w 

dziedzinie nauk ścisłych (chemia) na Uniwersytecie w Youngstown State. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Dr Louis Centofanti pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w PESI.  

 

PESI posiada z Emitentem (poprzez spółkę zależną Emitenta Perma-Fix Medical Corp.) 

następujące umowy o ścisłej współpracy: 

 umowę o usługi operacyjne na mocy której PESI dostarcza Emitentowi (oraz jego spółce 

zależnej) usługi z zakresu badań i rozwoju (R&D) przy procesie wytwarzania Technetu-

99m (“Tc-99m”); 

 umowę o usługi zarządcze na mocy której PESI administruje działania zarządcze w 

Spółce (oraz jej spółce zależnej); 

 umowę patentową, która umożliwia Emitentowi (oraz jego spółce zależnej) korzystanie 

z praw do stosowania (w specyficznym i ograniczonym obszarze) opatentowanej przez 

PESI technologii  wytwarzania Tc-99m na potrzeby medyczne lub w szczególności na 

potrzeby procedur skanowania diagnostycznego, nuklearnego oraz medycznego. 



 

Uzależnienie Emitenta od zawartych powyżej umów z PESI, która zarządzana jest przez Dr. Louis 

Centofanti powoduje, iż działalność przez niego wykonywana w ramach PESI ma istotne 

znaczenie dla Emitenta oraz jego spółki zależnej. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 

ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 

nadal wspólnikiem: 

 

Dr Louis Centofanti w okresie, co najmniej ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

 

 PESI, w której jest Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym od lutego 1991 r. (z 

krótką przerwą) – pełni te funkcje do dnia dzisiejszego; 

 spółki zależnej Emitenta Perma-Fix Medical, Corp., w której jest Dyrektorem Generalnym 

od jej zawiązania, tj. od dnia 24 stycznia 2014 r. – pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków na mocy których dana osoba została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

 

W ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnych tego typu prawomocnych wyroków wobec Dr 

Centofanti.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

 

W ciągu ostatnich 5 lat nie było wyżej wymienionych przypadków. 

 

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Dr Louis Centofanti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem albo członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki 

cywilnej, osobowej czy jakiejkolwiek osoby prawnej. 

 
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 

 

Dr Louis Centofanti nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


