
DAVID K. WALDMAN - Członek Rady Nadzorczej 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

David Waldman, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana Davida Waldman wygasa w dniu 30 

czerwca 2017 r. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 
Pan David Waldman jest Dyrektorem w spółce Perma-Fix Medical Corp. (spółka zależna od 

Perma-Fix Medical S.A.) od dnia jej zawiązania, tj. od dnia 24 stycznia 2014 r. Ponadto, od dnia 4 

kwietnia 2014 roku p. Waldman jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Perma-Fix Medical 

S.A., która jest spółką zależną od Perma-Fix Environmental Services Inc. (spółka notowana na 

rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych). 

 

Obecnie Pan David Waldman jest założycielem oraz Dyrektorem Generalnym (ang. Chief 

Exectuvie Officer) w spółce Crescendo Communications, LLC. („Crescendo”), którą założył w 

2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie z dużą ilością zrealizowanych projektów w 

obsłudze spółek publicznych i prywatnych, różnych wielkości, działających w różnych 

segmentach, takich jak np. zdrowie, energia, nowe technologie oraz inne. Pan David Waldman 

jest jednym z najlepszych ekspertów w obszarze finansowania i najlepszych praktyk w 

komunikacji spółek publicznych z rynkiem, dzięki czemu zbudował on obszerną sieć kontaktów 

na Wall Street. Dostarczał usługi z zakresu doradztwa strategicznego oraz doradztwa w 

obszarze komunikacji z rynkiem dla wyższej kadry kierowniczej przy obsłudze różnych emisji, 

podwyższeń kapitału, transakcjach M&A, zmianach w zarządach itp. Pan David Waldman 

przeniósł zdobyte doświadczenie także na obszar Polski, gdzie doradzał przy upublicznieniu 

pierwszej amerykańskiej spółki na GPW (rynek NewConnect). Przed założeniem Crescendo, Pan 

David Waldman pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w wiodącej firmie doradztwa z zakresu 

investors relations z siedzibą w New York City. Pan David Waldman obecnie jest także 

Dyrektorem w spółce QSGI, Inc. Uzyskał tytuł licencjata nauk ścisłych z obszaru Komunikacji i 

Nauk Politycznych na Uniwersytecie Northwestern. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan David Waldman nie wykonuje poza Emitentem, żadnej działalności, która ma istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

 

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:  

 



W okresie ostatnich trzech lat p. Waldman zajmował stanowiska w organach zarządzających lub 

nadzorczych spółek osobowych lub handlowych w takich spółkach jak:  

 

 jest od 24 stycznia 2014 r. do chwili obecnej Dyrektorem w spółce zależnej Emitenta 

Perma-Fix Medical, Corp.; 

 jest od 4 kwietnia 2014 r. do chwili obecnej Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Perma-

Fix Medical S.A.; 

 jest założycielem oraz Dyrektorem Generalnym w spółce Crescendo Communications, 

LLC. od 2006 roku do dnia dzisiejszego; 

 jest Dyrektorem w spółce QSGI, Inc. do dnia dzisiejszego; 

 jest członkiem Zarządu w spółce Crescendo Communications Europe Sp. z o.o. 

 jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce Terra S.A. 

 

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: 

 

Emitent nie posiada informacji o skazaniu p. Waldmana prawomocnym wyrokiem sądowym za 

przestępstwo oszustwa w okresie, co najmniej ostatnich pięciu lat, ani wydania wobec niego we 

wskazanym okresie sądowego zakazu zajmowania stanowisk w organach zarządzających lub 

nadzorczych spółek kapitałowych lub osobowych. 

 

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: 

 

Emitentowi nie jest znany żaden przypadek ogłoszenia upadłości, ustanowienia zarządu 

komisarycznego lub likwidacji spółki, w której p. Waldmana zajmował stanowisko w organach 

zarządzających lub nadzorczych, w okresie, co najmniej pięciu ostatnich lat. 

 

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: 

 

Pan David Waldman 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: 

 

Pan David Waldman nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


