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Gliwice, 9 listopada 2022 r. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

 
 

Triggo S.A. 
ul. Kolejowa 53 

05-092 Łomianki  
e-mail: triggo@triggo.city  
(„Spółka” lub „Triggo”) 

 
 

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 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 
pkt 2 lit. b 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 listopada 
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) Wojciechem Apel; 
2) Anną 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 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) Wojciechowi Apel przysługuje 421.430 akcji Spółki, reprezentujących 12,93% 

kapitału zakładowego i uprawniających do 421.430 głosów, co stanowi 12,93% 
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 
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wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 421.430 
głosów na walnym zgromadzeniu Triggo, co stanowi 12,93% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b) Annie Apel przysługuje 592.860 akcji Spółki, reprezentujących 18,19% kapitału 
zakładowego i uprawniających do 592.860 głosów, co stanowi 18,19% 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 592.860 głosów na 
walnym zgromadzeniu Triggo, co stanowi 18,19% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

 
W następstwie zawarcia Porozumienia Stronom przysługuje łącznie 1.014.290 akcji Spółki, 
reprezentujących 31,12% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.014.290 głosów, co 
stanowi 31,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
3. Przedmiot Porozumienia  

 
Przedmiot Porozumienia stanowi zgodne głosowanie na walnych zgromadzeniach oraz 
prowadzenie trwałej polityki wobec Spółki.  
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 na czas nieokreślony.  
 
 

__________________________ 
Wojciech Apel 

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