
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

David Gurfein jest Członkiem Rady Nadzorczej od 29 maja 2015.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Emerytowany podpułkownik w siłach Marines Stanów Zjednoczonych z historią licznych działań 

militarnych i operacyjnych. David kierował, zarządzał i rozwijał wzrost działalności w różnych, wysoce 

konkurencyjnych sektorach. Obecnie Członek Zarządu w SeaMax America 

(www.seamaxamerica.com) producencie samolotu amfibii M-22 a także założyciel i Prezes TRUE 

Health & Wholeness (www.true-hw.com). W przeszłości był Wspólnikiem Zarządzającym Holden 

International, najlepszej firmy szkoleniowej i konsultingowej odnośnie rozwoju działalności 

(http://www.holdenintl.com ), Dyrektorem Naczelnym (CEO) w spółce technologii obronnej 

rywalizującej o wielomilionowe umowy na uzbrojenie ochronne, Wiceprezesem w The Venetian, 

pięcio-brylantowych resortach w Las Vegas (http://www.venetian.com ), Dyrektorem do Spraw 

Operacyjnych (COO) w spółce typu start-up w dziedzinie mobilnego handlu internetowego wysokimi 

technologiami oraz Partnerem Goldman, Sachs & Co, Wall Street, Investment Bank 

(http://www.goldmansachs.com ) 

 HARVARD BUSINESS SCHOOL, stopień MBA oraz Współ Prezes Klasy 

 UNIWERSYTET SYRACUSE, stopień BS z nauk politycznych i komunikacji mowy. Członek Tau 

Theta Upsilon – Honorowego Męskiego Stowarzyszenia Kierowniczego (5 osób wybranych z 

klasy liczącej 3000) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla 

Emitenta istotne: 

 

David Gurfein nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących 

bądź wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub 

wciąż jest wspólnikiem:  

 

David jest założycielem i Prezesem TRUE Health & Wholeness, spółki zdrowia i wellness z siedzibą w 

Arlington, VA. USA. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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e) Informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za 

przestępstwo oszustwa w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba 

ta otrzymała sądowy zakaz sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub 

nadzorujących w spółkach prawa handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź 

likwidacji w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z 

czynnościami Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 

spółce prawa handlowego bądź członkiem organu spółki akcyjnej bądź członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


