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Tytuł: Powołanie osoby nadzorującej

Treść:

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że 29 czerwca
2022 r. w trakcie pierwszej części obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło:

1) uchwałę nr 21/2022 w sprawie: powołania Zbigniewa Szkaradnika w skład Rady Nadzorczej,
która weszła w życie z chwilą jej podjęcia; oraz

2) uchwałę nr 22/2022 w sprawie: powołania Sergiusza Frąckowiaka w skład Rady Nadzorczej,
która weszła w życie z chwilą jej podjęcia.
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1. Dane dotyczące Zbigniewa Szkaradnika

Zbigniew Szkaradnik od 29 czerwca 2022 r. sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej na
podstawie powołania w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zbigniew Szkaradnik sprawował także mandat członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 czerwca
2022 r. i wykonywał swoje obowiązki do czasu dokonania wyboru składu organu nadzorującego
przez ZWZ, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w myśl postanowień statutowych
dotyczących kooptacji.

Kadencja Zbigniewa Szkaradnika kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy
przypadający w trakcie kadencji, tj. za 2023 r.

Pozostałe informacje dotyczące Zbigniewa Szkaradnika, wymagane w myśl regulacji ASO, są
zawarte w raporcie EBI 7/2022 z 13 czerwca 2022 r. Wspomniane dane są aktualne na chwilę
publikacji tego raportu.

2. Dane dotyczące Sergiusza Frąckowiaka

Sergiusz Frąckowiak od 29 czerwca 2022 r. sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej na
podstawie powołania w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kadencja Sergiusza Frąckowiaka kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy
przypadający w trakcie kadencji, tj. za 2023 r.

Sergiusz Frąckowiak jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od 2004 r. Posiada licencję
doradcy inwestycyjnego. Zdobył wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy dla funduszy
emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, zwłaszcza w zakresie
zarządzania aktywami, wyceny spółek, pozyskiwania finansowania akcyjnego oraz dłużnego.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2021 Q Securities S.A. – ekspert w Zespole Modeli

2019-2020 MS TFI S.A. – Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju

2016-2019 INC DM S.A. – Partner/Dyrektor Zarządzający

2014-2015 Dom Inwestycyjny Zenith – Partner
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Załączniki: --

Osoby reprezentujące spółkę

Przejdź do listy raportówPrzejdź do listy raportówDrukuj potwierdzenieDrukuj potwierdzenie

2010-2013 Aegon PTE S.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

2007-2010 Pekao Pioneer PTE S.A. – Dyrektor Pionu Inwestycji

2006-2007 PTE DOM S.A. – Doradca Inwestycyjny

2004-2006 Pekao Pioneer PTE S.A. – Analityk akcji

Sergiusz Frąckowiak nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie
dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Sergiusz Frąckowiak:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2
Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29
lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w
upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

Sergiusz Frąckowiak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.

Sergiusz Frąckowiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.

W okresie ostatnich trzech lat Sergiusz Frąckowiak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Larq
S.A. z siedzibą w Warszawie, której to funkcji już nie pełni.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
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Wojciech Apel, Prezes Zarządu

Login izabela.cichocka@triggo.city
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