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Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy 

1.  Zawarcie porozumienia akcjonariuszy   

Stosownie do regulacji art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2
w  zw.  z  art.  87  ust.  3  ustawy  z  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach
wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o
spółkach  publicznych  („Ustawa o  Ofercie”),  działając  jako  jedna  ze  stron  porozumienia
(wskazana w jego treści  celem wykonywania  obowiązków wymienionych w rozdziale  IV
Ustawy o Ofercie – „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”), zawiadamiam, iż 9 czerwca
2022 r. („Data Zawarcia Porozumienia”) zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy na
podstawie  art.  87  ust.  1  pkt  5  i  6  Ustawy  o  Ofercie  („Porozumienie”)  pomiędzy
następującymi stronami („Strony”): 

1) Rafałem Budweilem;
2) Anną Apel; 
3) Wojciechem Apel.

2. Stan posiadania akcji Spółki (poszczególnych stron Porozumienia oraz ujęty łącznie)  

Porozumienie zostało zawarte w ramach następującego stanu faktycznego:
1) Strony są akcjonariuszami spółki publicznej Triggo;
2) Intencją Stron jest zawarcie porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1

pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, dotyczącego dotyczące zgodnego głosowania na walnych
zgromadzeniach oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki („Współpraca”);

3) W Dacie  Zawarcia  Porozumienia  stan  posiadania  akcji  Spółki  przez  poszczególne
Strony przedstawia się następująco:
a) Rafałowi Budweilowi przysługuje 697.586 akcji Spółki, reprezentujących 44,75%

kapitału zakładowego i uprawniających do 697.586 głosów, co stanowi 44,75%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rafał Budweil  posiada
akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istnieją: 
 podmioty zależne od Rafała Budweila, które posiadają akcje Spółki;
 osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
 instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o

Ofercie, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Rafał Budweil
jako posiadacz instrumentów finansowych.
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W  konsekwencji  powyższego  łączna  suma  liczby  głosów  Rafała  Budweila
wskazanych na podstawie art.  69 ust.  4 pkt  3,  7 i  8 Ustawy o Ofercie  wynosi
697.586  głosów na  walnym zgromadzeniu  Triggo,  co  stanowi  44,75%  ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) Wojciechowi  Apel  przysługuje  171.430  akcji  Spółki,  reprezentujących  11%
kapitału  zakładowego  i  uprawniających  do  171.430  głosów,  co  stanowi  11%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wojciech Apel  posiada
akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istnieją: 
 podmioty zależne od Wojciecha Apel, które posiadają akcje Spółki;
 osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
 instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o

Ofercie,  do  których  nabycia  byłby  uprawniony  lub  zobowiązany  Wojciech
Apel jako posiadacz instrumentów finansowych.

W  konsekwencji  powyższego  łączna  suma  liczby  głosów  Wojciecha  Apel
wskazanych na podstawie art.  69 ust.  4 pkt  3,  7 i  8 Ustawy o Ofercie  wynosi
171.430 głosów na walnym zgromadzeniu Triggo, co stanowi 11% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c) Annie  Apel  przysługuje  171.430  akcji  Spółki,  reprezentujących  11%  kapitału
zakładowego i uprawniających do 171.430 głosów, co stanowi 11% ogólnej liczby
głosów  na  walnym  zgromadzeniu  Spółki.  Anna  Apel  posiada  akcje  jedynie
bezpośrednio. W szczególności nie istnieją: 
 podmioty zależne od Anny Apel, które posiadają akcje Spółki;
 osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
 instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o

Ofercie, do których nabycia byłaby uprawniona lub zobowiązana Anna Apel
jako posiadacz instrumentów finansowych.

W konsekwencji powyższego łączna suma liczby głosów Anny Apel wskazanych
na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 171.430 głosów na
walnym zgromadzeniu Triggo, co stanowi 11% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

W następstwie zawarcia Porozumienia przysługuje Stronom łącznie 1.040.446 akcji Spółki,
reprezentujących 66,74% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.040.446 głosów, co
stanowi 66,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Przedmiot Porozumienia   

Przedmiot  Porozumienia  stanowi  zgodne  głosowanie  na  walnych  zgromadzeniach  oraz
prowadzenie trwałej polityki wobec Spółki. 
Zgodne  głosowanie  Stron  (bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  przedstawicieli)  na  forum
organów Spółki ma dotyczyć m.in. zmian w składzie Rady Nadzorczej, która przez okres 3
miesięcy od zawarcia Porozumienia powinna mieć następujący skład:

1) Rafał Budweil – jako przewodniczący Rady Nadzorczej;
2) Paweł Chojnacki;
3) Zbigniew Szkaradnik;
4) Marek Długajczyk;
5) Paweł Orłowski.

Zgodne  głosowanie  Stron  (bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  przedstawicieli)  na  forum
organów Spółki ma dotyczyć m.in. zmian w składzie Zarządu, który przez okres 3 miesięcy
od zawarcia Porozumienia powinien obejmować Wojciecha Apel i ewentualne inne osoby, z
wyłączeniem Jacka Koniora i Adama Piekarskiego.
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W ramach prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki Strony przewidują czasów powołanie
Wojciecha  Apel  do  Zarządu  oraz  czasowe  powołanie  Rafała  Budweila  w  skład  Rady
Nadzorczej, z powierzeniem mu funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
Strony zobowiązują się do zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki w celu
powzięcia uchwały o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa
poboru („Uchwała o Podwyższeniu”). Warunki przewidziane w Uchwale o Podwyższeniu
mają zapewnić Spółce pozyskanie finansowania w kwocie nie niższej niż 3.500.000 zł (trzy
miliony  pięćset  tysięcy  złotych).  Cena  emisyjna  za  akcje  przewidziana  w  Uchwale  o
Podwyższeniu ma być możliwie najbardziej korzystna dla Spółki, ale uwzględniać sytuację
finansową i  majątkową Spółki  oraz otoczenie makroekonomiczne.  Liczba wyemitowanych
akcji będzie stanowiła pochodną tak ustalonej ceny emisyjnej.
Szczegółowe warunki Współpracy będą określane przez Strony ad hoc, także w formie ustnej,
jednak  z  zastrzeżeniem,  że  te  ustalenia  będą  dotyczyć  wyłącznie  aktualnych  Stron  tego
Porozumienia oraz jego przedmiotu wskazanego powyżej.
Porozumienie zostało zawarte do końca 2022 r. 

__________________________
Rafał Budweil

Podmiot upoważniony przez Strony 
do złożenia zawiadomienia o m.in. zawarciu Porozumienia

3


		2022-06-10T07:29:25+0000




