
FORMULARZ OSOBOWY  

a) 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, termin upływu kadencji: 6 maja 2020 roku. 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan David Waldman jest założycielem oraz CEO w spółce Crescendo Communications, LLC. z siedzibą 

w Nowym Jorku (posiadającą również biuro we Wrocławiu), świadczącą usługi relacji inwestorskich. 

Pan David Waldman 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 ekspertem w 

obszarze finansowania i najlepszych praktyk w komunikacji spółek publicznych z rynkiem, dzięki 

czemu zbudował on obszerną sieć kontaktów na Wall Street. Świadczył 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 Nowym Jorku. Pan David Waldman obecnie jest także 

Dyrektorem w spółce QSGI, Inc. oraz członkiem Rady Nadzorczej w spółce Perma-Fix Medical S.A., 

Advanced Ocular Sciences S.A. oraz HydroPhi Technologies Europe S.A. Uzyskał tytuł licencjata nauk 

ścisłych z obszaru Komunikacji i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Northwestern. 

 
c) 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. 
 
d) 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: 

Pan David Waldman w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: 

– Perma-Fix Medical, Corp. – Dyrektor – pozostaje nim również obecnie, 

– Perma-Fix Medical S.A. – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje nim również obecnie, 

– Crescendo Communications, LLC - założyciel oraz Dyrektor Generalny – pozostaje nim 

również obecnie, 

– QSGI, Inc. – Dyrektor – pozostaje nim również obecnie, 

– Crescendo Communications Europe Sp. z o.o. – Członek Zarządu – pozostaje nim również 
obecnie, 

– HydroPhi Technologies Europe S.A.  – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje nim również 
obecnie, 



– Advanced Ocular Sciences S.A. – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje nim również obecnie. 

 
e) 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: 

Wobec Pana Davida Waldman nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan David Waldman nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 
f) 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: 

Wobec Pana Davida Waldman nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan David Waldman nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

g) 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, 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 

Pan David Waldman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 




