
FORMULARZ OSOBOWY  

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

a) Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data końca 

kadencji:  

 

Stephen Andrew Belcher zajmuje stanowisko Dyrektora generalnego i Prezesa Zarządu spółki 

Perma-Fix Medical S.A. od 3 czerwca 2015 r. Został powołany na trzyletni okres wspólnej 

kadencji, który upływa 3 czerwca 2018 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Patrz punkt (c) poniżej 

c) Informacje na temat działalności prowadzonej przez daną osobę poza zatrudnieniem u 

Emitenta w przypadku, gdy taka działalność ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

Stephen A. Belcher jest założycielem, dyrektorem i wiceprezesem założonej w 2007 r. firmy 

Triad Isotopes, która rozrosła się do sieci 60 aptek, osiągając przychody ze sprzedaży w 

wysokości 270 milionów USD. Stephen Belcher przyczynił się do sukcesu spółki Triad jako jej 

architekt oraz zajmując w niej różne stanowiska — od Wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu 

po Wiceprezesa ds. klientów strategicznych. Jako Wiceprezes ds. klientów strategicznych w 

ciągu zaledwie dwóch lat przyczynił się do pozyskania 300 milionów USD w zakresie możliwości 

rozwoju. Wcześniej Stephen Belcher zajmował stanowiska kierownicze i pełnił rolę głównego 

architekta w wielu odnoszących sukcesy nowych przedsięwzięciach. Jedna z jego firm zdobyła 

uznanie za przeprowadzenie sprzedaży pierwszej dawki jednostkowej radiofarmaceutyków w 

Portoryko. Rozwijając działalność spółki, nadzorował fuzję z partnerem strategicznym, a 

następnie współpracował z partnerami nad realizacją strategii wyjścia z Bristol Meyers Squibb. 

Stephen Belcher pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Association for Independent Nuclear 

Pharmacies (Towarzystwa Niezależnych Ośrodków Farmacji Nuklearnej) i cieszy się dużym 

uznaniem w społeczności medycyny nuklearnej. Zasiada w radach oraz pełni rolę doradcy w 

wielu firmach sektora medycznego, a także pełni zaszczytną rolę członka rady w organizacji 

Make a Wish Alabama. 

d) Informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie 

minimum trzech ostatnich lat dana osoba była członkiem organów zarządczych lub 

nadzorczych lub partnerem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w takich 

organach lub czy nadal jest partnerem:  

 

Stephen A. Belcher jest założycielem, dyrektorem i wiceprezesem założonej w 2007 r. firmy 

Triad Isotopes.  



e) Informacje na temat prawomocnych wyroków sądu skazujących daną osobę za 

przestępstwo lub oszustwo w okresie minimum pięciu ostatnich lat ze wskazaniem, czy 

sąd zakazał danej osobie zasiadania w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego w okresie minimum pięciu ostatnich lat: 

 

Brak. 

f) Szczegółowe informacje na temat wszystkich przypadków bankructwa, postępowania 

naprawczego lub likwidacyjnego w okresie minimum pięciu ostatnich lat w odniesieniu 

do podmiotów, w których dana osoba zasiadała w organach zarządczych lub nadzorczych: 

 

Brak. 

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do 

działalności Emitenta lub jest partnerem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

prawa handlowego, członkiem organów spółki akcyjnej lub członkiem organów innej 

konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Brak. 

h) Informacje, czy dana osoba została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych: 

 

Brak. 


