
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Lekarz medycyny Joel Nathan, Członek Rady Nadzorczej począwszy od 2 listopada 2015 r., kadencja 

upływa z dniem 2 listopada 2020 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Joel Nathan jest okulistą klinicznym od 1992 r., obecnie pracującym w Coconut Creek na Florydzie 

w Township Eye Associates of Coconut Creek, P.A. Jako prezes i zarazem właściciel, zajmuje się on 

okulistyką ogólną w ramach prywatnej praktyki prowadzonej od osiemnastu lat; specjalizuje się w 

leczeniu jaskry, zaćmy i chorób przedniego odcinka gałki ocznej oraz w ich operowaniu. 

 

Pan Nathan posiada atest Amerykańskiej Komisji Okulistycznej od 1994 r., potwierdzony w 2004 r. oraz 

ponownie w 2014 r., w ramach programu potwierdzania certyfikacji przez Komisję. Pan Nathan działa 

również lokalnie jako członek towarzystwa okulistycznego hrabstwa Broward. 

 

Aktywnie działając jako członek zespołu chirurgów w Centrum Chirurgicznym w Coral Springs przez 

ostatnie 19 lat, został wybrany do Medycznego Komitetu Wykonawczego w 2005 r., a następnie do 

zarządu w 2010 r. Obydwa ciała, zarówno Medyczny Komitet Wykonawczy, jak i Zarząd, są 

zaangażowane w recenzowanie, potwierdzanie kwalifikacji, marketing centrum chirurgicznego oraz 

podejmowanie decyzji operacyjnych oraz codziennych czynności Centrum, przy czym Zarząd sprawuje 

nadzór nad Medycznym Komitetem Wykonawczym. 

 

Pan Nathan był jednym z głównych badaczy rozwijających system podawania kropli do oczu celem 

polepszenia precyzji ich aplikacji u pacjentów. Ten ulepszony system zwiększył dokładność z 65% do 

prawie 99% i zapewnił pacjentom nie tylko możliwość oszczędności pieniędzy, ale także oszczędności ich 

miesięcznych zapasów leków. Pan Nathan interesuje się innowacyjnymi sposobami podawania leków dla 

potrzeb okulistycznych. 

 

Pan Joel Nathan uzyskał tytuł licencjata na Cornell University, a następnie tytuł lekarza medycyny na 

University of Miami School of Medicine. Swój staż rezydencjonalny z zakresu okulistyki ukończył na 

New York Medical College. 

 

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

istotne:  

Pan Joel Nathan 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:  

Nie dotyczy.  



 

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. 

 

 


