
JOSEPH D’AGOSTINO - Członek Rady Nadzorczej:  

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Joseph D’Agostino, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana Joseph D’Agostino wygasa w dniu 

30 czerwca 2017 r. 

 

Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:  

 

P. D’Agostino zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Milestone Medical Inc. od marca 

2011 r., czyli od początku jej działalności. Od stycznia 2008 r. pełni on również funkcję 

Dyrektora Finansowego spółki Milestone Scientific, a od września 2011 r. także jej Dyrektora 

Operacyjnego. P. D’Agostino wnosi bogatą wiedzę w zakresie finansów i księgowości, którą 

uzyskał podczas 25 lat pracy w wielu różnych spółkach publicznych i prywatnych. We wrześniu 

2011 r. p. D’Agostino dodatkowo powierzono obowiązki Dyrektora Operacyjnego Milestone 

Scientific. Joseph D’Agostino jest stanowczym liderem, reprezentującym podejście zorientowane 

na rezultaty i posiadającym udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania 

operacjami finansowymi i środkami pieniężnymi, planowania strategicznego, systemów 

informatycznych, mechanizmów kontroli wewnętrznej, zgodności z Ustawą Sarbanesa-Oxleya, 

działalności operacyjnej oraz rachunkowości finansowej i podatkowej. Bezpośrednio przed 

rozpoczęciem pracy w Spółce p. D’Agostino pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa i Skarbnika w 

Summit Global Logistics, działającej na rynku Stanów Zjednoczonych i Chin spółce publicznej 

zajmującej się świadczeniem międzynarodowych kompleksowych usług spedycyjnych i celnych. 

Wcześniej p. D’Agostino zajmował także stanowiska: Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w 

spółce Haynes Security, Inc., lidera w branży usług ochrony elektronicznej i fizycznej 

współpracującego z organizacjami rządowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami; Wiceprezesa 

ds. Finansowych i Administracyjnych w Casio, Inc., amerykańskiej spółce zależnej Casio 

Computer Co., Ltd., wiodącego producenta elektroniki użytkowej działającego poprzez sieć 

spółek zależnych na całym świecie; oraz Dyrektora ds. Księgowości i Audytu w biurze Main 

Hurdman w Nowym Jorku (teraz część KPMG).  

 

P. D’Agostino posiada tytuł biegłego rewidenta (ang. Certified Public Accountant) i jest 

członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Biegłych 

Rewidentów w New Jersey, Instytutu Dyrektorów Finansowych, Stowarzyszenia Branży 

Elektroniki Użytkowej i Stowarzyszenia Przemysłu Obrony Krajowej. P. D’Agostino jest 

absolwentem Uniwersytetu Williama Patersona, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Arts.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

P. D’Agostino nie prowadził żadnej działalności poza Spółką, która byłaby istotna z punktu 

widzenia Spółki. 

 

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. D’Agostino zajmował stanowiska w organach zarządzających 

lub nadzorczych spółek osobowych lub handlowych w takich spółkach jak:  

 

 Milestone Scientific Inc., w której od stycznia 2008 r. pełni funkcję Dyrektora 

Finansowego, a od września 2011 r. także jej Dyrektora Operacyjnego – pełni te funkcję 

także aktualnie; 

 Milestone Medical Inc., w której do marca 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego – 

pełni te funkcję także aktualnie; 

 Wand Dental Inc., w której od września 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego – 

pełni tę funkcję także aktualnie. 

 

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. D’Agostino 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. D’Agostino 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 D’Agostino 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 D’Agostino nie figuruje w żadnym rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


