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Spółka: TRIGGO Spółka Akcyjna

Numer: 8/2022

Data: 2022-06-18 15:08:57

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem
zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Treść:

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) informuje, że 17 czerwca 2022 r. Spółka
otrzymała od jednego z akcjonariuszy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem.

Spółka udzieliła akcjonariuszowi odpowiedzi 18 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu
spółek handlowych.

Poniżej Spółka przytacza treść pytań zadanych przez akcjonariusza i odpowiedzi udzielonych
przez Spółkę.
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Załączniki: --

Osoby reprezentujące spółkę

Wojciech Apel, Prezes Zarządu

Przytaczając za akcjonariuszem, pytania i sugestie kierowane względem Spółki odnosiły się do
ewentualnych transakcji dokonywanych przez „insiderów” oraz do nieupublicznienia ceny
emisyjnej akcji w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Spółka nie
przytacza dosłownie pytań i komentarzy akcjonariusza z uwagi na ich nieustrukturyzowany i
ocenny charakter.

Odpowiedź Spółki brzmiała w sposób następujący:

Spółka nie ma wiedzy odnośnie do transakcji zawartych przez osoby pełniące obowiązki
zarządcze i osoby blisko związane, które podlegałyby raportowaniu. Według informacji dostępnych
Spółce kluczowi akcjonariusze (tj. Rafał Budweil, Anna Apel, Wojciech Apel) nie uszczuplili
swojego stanu posiadania od momentu upublicznienia Spółki.

Jeśli Spółka otrzyma zawiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze o dokonaniu
transakcji podlegającej ujawnieniu, to, działając zgodnie z przepisami prawa, poda do wiadomości
publicznej informacje zawarte w powiadomieniu, w terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu
takiego powiadomienia.

Co do ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, które ma być
uchwalone na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 29 czerwca 2022 r. („ZWZ”), to Spółka nie jest
jej teraz w stanie upublicznić w związku z tym, że ten parametr nie został jeszcze określony.
Decyzja co do wysokości ceny emisyjnej zostanie podjęta najwcześniej na ZWZ. Niewykluczone
przy tym, że ZWZ nie określi ceny emisyjnej, tylko – z uwagi na dynamikę sytuacji
ogólnogospodarczej i zmienne potrzeby kapitałowe Spółki – udzieli upoważnienia zarządowi lub
radzie nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej. W ocenie Spółki właściwe organy będą starały się
oznaczyć cenę emisyjną na możliwie maksymalnym poziomie, niemniej jednak uwzględniającym
także potrzebę zamknięcia emisji na satysfakcjonującym kwotowo szczeblu, sytuację finansową
Spółki oraz uwarunkowania makroekonomiczne.

Ewentualna uchwała ZWZ o określeniu ceny emisyjnej albo ewentualna uchwała zarządu albo
rady nadzorczej o ustaleniu ceny emisyjnej zostaną upublicznione niezwłocznie po ich podjęciu.

Z uwagi na zmienność okoliczności faktycznych jest prawdopodobne, że zarząd przedstawi opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź
sposób jej ustalenia dopiero na ZWZ.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
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