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Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach 29 czerwca 2022 r. 

 

Uchwała nr 1/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, wybiera Wojciecha Apel na przewodniczącego 

ZWZ.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 1/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu   Wojciech Apel ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

 Wojciech Apel stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 2/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

 

ZWZ przyjmuje następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie ZWZ;  

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;  

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;  

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:  

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;  

2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;  
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3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego 

rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;  

4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;  

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:  

1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;  

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze 

sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;  

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;  

2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.;  

8. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie: przyznania wynagrodzenia 

członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady 

Nadzorczej; 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu 

Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;  

11. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego statutu Spółki;  

12. Zamknięcie obrad ZWZ. 

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 2/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 3/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
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§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 3/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 4/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  

§ 1 

 

ZWZ postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 

przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 4/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  
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Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 5/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

  

§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 5/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 6/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: pokrycia straty 

 

§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki 

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r., postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.002.307,15 zł (cztery 

miliony dwa tysiące trzysta siedem złotych i piętnaście groszy) w całości z zysków 

wypracowanych w następnych latach obrotowych.  

 

§ 2 
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Uchwała Nr 6/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 7/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

 

§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu 

z działalności grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w roku obrotowym przypadającym 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 7/2002 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 8/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  
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w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

 

§ 1 

 

ZWZ, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego 

rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 8/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Uchwała nr 9/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Budweilowi 

z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Rafałowi Budweilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję prezesa Zarządu, w roku obrotowym 

przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 9/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 355.325 (trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu 

dwudziestu pięciu) akcji, stanowiących 22,79 % (dwadzieścia dwie całe i siedemdziesiąt 

dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym,  
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− w głosowaniu wzięło udział 355.325 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 355.325 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

Uchwała nr 10/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Koniorowi 

z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Jackowi Janowi Koniorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 

przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 10/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 11/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Piekarskiemu 

z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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§ 1 

 

ZWZ udziela Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Zarządu, pełniącego dodatkowo funkcję wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 

przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 11/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 12/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Apel 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Wojciechowi Apel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

Rady Nadzorczej, pełniącego dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku 

obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 12/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 710.051 (siedemset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) 

akcji, stanowiących 45,55 % (czterdzieści pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procent) w 

kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 710.051 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 710.051 głosów,  
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− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

Uchwała nr 13/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Apel 

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

ZWZ udziela Annie Apel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 13/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 881.481 (ośmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy 

czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,55 % (pięćdziesiąt sześć całych i 

pięćdziesiąt pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 881.481 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 881.481 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

Uchwała nr 14/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Orłowskiemu 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 
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ZWZ udziela Pawłowi Kazimierzowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 

r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 14/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 15/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Nowakowi 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Maciejowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 15/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  
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Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 16/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Nipun Gupta 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Nipun Gupta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 16/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 17/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Dymkowi 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.  
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§ 2 

 

Uchwała Nr 17/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 18/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Chojnackiemu 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Pawłowi Andrzejowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 

r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 18/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 19/2022 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Chabel-Williams 

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Karolinie Chabel-Williams absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

członka Rady Nadzorczej, pełniącej dodatkowo funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej, w 

roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 19/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 20/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Długajczykowi 

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 1 

 

ZWZ udziela Markowi Długajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 20/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
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Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 21/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: powołania Zbigniewa Szkaradnika w skład Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 385 § 1 KSH ZWZ postanawia powołać Zbigniewa Szkaradnika w skład 

Rady Nadzorczej.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 21/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 22/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: powołania Sergiusza Frąckowiaka w skład Rady Nadzorczej 
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§ 1 

 

Na podstawie art. 385 § 1 KSH ZWZ postanawia powołać Sergiusza Frąckowiaka w skład Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 22/2022 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 23/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 

września 2021 r. w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej 

oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 392 § 1 KSH ZWZ postanawia uchylić uchwałę Nr 24 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom 

Rady Nadzorczej i w konsekwencji zaprzestać wypłacanie wynagrodzenia członkom Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 2 

 

Uchwała Nr 23/2022 wchodzi w życie 1 lipca 2022.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  
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Uchwała nr 24/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

TRIGGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach 

 

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: TRIGGO Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łomiankach zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia do dnia 1 lipca 2022 roku do godz. 09:30. Po przerwie Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, 

notariusza w Warszawie, ulica Grzybowska 12/14 Lokal B-2.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.052.911 (milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

jedenaście) akcji, stanowiących 67,54 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt cztery setne 

procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 1.052.911 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 1.052.911 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 0 głosów.  

 

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta 

jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych.  

 

 

 


