
FORMULARZ OSOBOWY  

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Franciscus Diaba, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 6 maja 2020 roku. 
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Franciscus Diaba jest prawnikiem specjalizującym się w obszarze własności intelektualnej.  

Doradzał klientom w zakresie rozwoju własności intelektualnej, monetyzacji portfela aktywów 

własności intelektualnej i zarządzania kwestiami własności intelektualnej w czasie inwestycji 

kapitałowych, fuzji i przejęć. Doradzał także klientom w zdobyciu własności intelektualnej, a następne 

jej ścigania i egzekwowania. Pan Franciscus Diaba również negocjował i opracował wiele umów 

licencyjnych dotyczących własności intelektualnej. Pan Franciscus Diaba jest doświadczonym 

adwokatem mającym w swojej karierze zawodowej znaczną liczbę przeprowadzonych spornych 

spraw w zakresie patentów, znaków towarowych i praw autorskich. 

 

Franciscus Diaba jest obecnie Dyrektorem Generalnym w Endeavor IP, Inc. Przed dołączeniem do 

Endeavor IP, Inc., Pan Franciscus Diaba pełnił funkcję prezesa zarządu w North South Holdings, Inc. – 

w latach 2012 – 2013, do czasu gdy spółka ta połączyła się z Spherix Incorporated (NASDAQ: SPEX). 

 

Pan Franciscus Diaba pracował jako prawnik w zakresie własności intelektualnej w wiodących firmach 
prawniczych w tym: Fish & Neave (obecnie Ropes & Gray LLP), Kramer Levin Naftalis & Frankel  LLP, 
czy też Sichenzia Ross Friedman Ference LLP. 
 

Przed ukończeniem szkoły prawniczej, pan Franciscus Diaba pracował jako inżynier w General 

Motors. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork 

w Buffalo, i stopień Juris Doctor na Franklin Pierce Law Center (University of New Hampshire School 

of Law). 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

Pan  Franciscus Diaba 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 Franciscus Diaba w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: 

– North South Holdings, Inc. (Spherix Incorporated) – Dyrektor Generalny – nie pozostaje nim 

obecnie, 

– Endeavor IP, Inc. Dyrektor Generalny – 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 Franciscus Diaba nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Franciscus Diaba 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 Franciscus Diaba nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Franciscus Diaba 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 Franciscus Diaba 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 Franciscus Diaba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 




