
FORMULARZ OSOBOWY  

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

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

kadencji:  

 

John Michael Climaco zajmuje stanowisko Wiceprezesa 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: 

 

John M. Climaco, od października 2013 r. pełniący funkcję dyrektora spółki Perma-Fix 

Environmental Services, Inc., jest konsultantem różnego rodzaju spółek z obszaru ochrony 

zdrowia. W latach 2003–2012 zajmował stanowisko Prezesa i Dyrektora generalnego oraz 

członka Rady Dyrektorów w Axial Biotech, Inc., spółce diagnostyki molekularnej wspieranej 

przez kapitał venture, specjalizującej się w chorobach kręgosłupa, której był współzałożycielem. 

Spółka została założona w 2003 r. W latach 2001–2007 John M. Climaco był prawnikiem w 

kancelarii Fabian and Clendenin specjalizującej się w strategiach z zakresu prawa 

korporacyjnego i podatkowego dla różnych klientów z USA i Europy oraz w obszarze transakcji 

joint-venture, korporacyjnych i obrotu papierami wartościowymi. Od 2012 r. zasiada w Radzie 

Dyrektorów Digirad Corporation — spółki notowanej na giełdzie NASDAQ, produkującej 

aparaturę do zastosowań obrazowania nuklearnego oraz zapewnia usługi obrazowania na 

miejscu w zakresie kardiologii nuklearnej. John M. Climaco zasiadał również w radzie spółki PDI, 

Inc. — dostawcy komercyjnych usług outsourcingowych dla firm farmaceutycznych, 

biotechnologicznych i działających w sektorze ochrony zdrowia oraz w radzie InfuSystem 

Holdings, Inc. — spółki notowanej na giełdzie NASDAQ, zajmującej czołową pozycję wśród 

dostawców rozwiązań infuzyjnych dla onkologów i innych ośrodków ambulatoryjnego leczenia 

pacjentów. John M. Climaco ukończył studia filozoficzne w Middlebury College, uzyskując tytuł 

Bachelor of Arts, oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Kalifornijskim w Hasting College of the 

Law, uzyskując tytuł Juris Doctor.  

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:  

 

John M. Climaco, od października 2013 r. pełni funkcję dyrektora spółki Perma-Fix 

Environmental Services, Inc. W latach 2003–2012 zajmował stanowisko Prezesa i Dyrektora 

generalnego oraz członka Rady Dyrektorów w Axial Biotech, Inc. Od 2012 r. zasiada w Radzie 



Dyrektorów Digirad Corporation — spółki notowanej na giełdzie NASDAQ, produkującej 

aparaturę do zastosowań obrazowania nuklearnego oraz zapewnia usługi obrazowania na 

miejscu w zakresie kardiologii nuklearnej. 

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. 


