
FORMULARZ OSOBOWY  

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

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

kadencji:  

 

Dr Gerhard Gary Kugler zajmuje stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Perma-Fix Medical 

S.A. od 2 czerwca 2015 r. Został powołany na okres wspólnej kadencji, który upływa 24 marca 

2017 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: 

 

Dr Gary Kugler od września 2013 r. pełni funkcję dyrektora w spółce Perma-Fix Environmental 

Services, Inc. Od 2006 r. do czerwca 2014 r. zajmował również stanowisko Prezesa Rady 

Dyrektorów w Organizacji Zrządzania Odpadami Atomowymi (ang. Nuclear Waste Management 

Organization — „NWMO”), w której nadzorował prace czterech komitetów, w tym Komitetu ds. 

Audytu, Finansów i Ryzyka. Organizacja NWMO została powołana na mocy kanadyjskiej ustawy 

o odpadach paliwa jądrowego (2002 r.) w celu zbadania i wdrożenia metod zarządzania 

zużytym paliwem jądrowym w Kanadzie. Dr Kugler od 2004 r. do marca 2014 r. zasiadał także w 

Radzie Dyrektorów spółki Ontario Power Generation, Inc. („OPG”) jako członek czterech różnych 

komitetów, w tym Komitetu ds. Audytu, Finansów i Ryzyka w latach 2004–2008. OPG to jedna z 

największych kanadyjskich spółek produkujących energię elektryczną. Zawodowe 

doświadczenie dr. Kuglera w przemyśle jądrowym jest bardzo rozległe, zarówno w zakresie 

krajowym, jak i międzynarodowym. Ze spółki Atomic Energy of Canada Limited („AECL”), gdzie 

zajmował stanowisko Starszego wiceprezesa ds. produktów i usług jądrowych, odpowiadając za 

wszystkie operacje handlowe AECL, w tym usługi i sprzedaż elektrowni jądrowych na świecie, 

dr Kugler w 2004 r. odszedł na emeryturę. Podczas swojej 34-letniej kariery zawodowej w AECL 

dr Kugler zajmował różne stanowiska techniczne, związane z kierowaniem projektami i 

rozwojem działalności oraz stanowiska kierownicze. Przed dołączeniem do zespołu AECL służył 

jako pilot w kanadyjskich siłach lotniczych. Dr Kugler ma tytuł doktora fizyki jądrowej zdobyty 

na Uniwersytecie McMaster oraz jest absolwentem Programu Edukacji Dyrektorów w Instytucie 

Dyrektorów Przedsiębiorstw (Institute of Corporate Directors).  

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:  

 

Dr Gary Kugler od września 2013 r. pełni funkcję dyrektora w spółce Perma-Fix Environmental 

Services, Inc. Od 2006 r. do czerwca 2014 r. zajmował również stanowisko Prezesa Rady 

Dyrektorów w Organizacji Zrządzania Odpadami Atomowymi (ang. Nuclear Waste Management 



Organization — „NWMO”). Dr Kugler od 2004 r. do marca 2014 r. zasiadał także w Radzie 

Dyrektorów spółki Ontario Power Generation, Inc. 

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. 


