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Treść uchwał podjętych w trakcie pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach 30 stycznia 2023 r. 

 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 30 stycznia 2023 r.  

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeku spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm., „KSH”), NWZ dokonuje wyboru Wojciecha Apel na 

Przewodniczącego NWZ.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia.  

 

Po głosowaniu Pan Wojciech Apel ogłosił wyniki:  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.134.501 akcji, stanowiących 65,49 % 

(sześćdziesiąt pięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 2.134.501 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 2.134.201 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 300 głosów.  

 

Pan Wojciech Apel stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Łomiankach  

z dnia 30 stycznia 2023 r.  

 

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach  

 

„§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 

lutego 2023 roku, do godziny 12:00, które zostaną podjęte w siedzibie Kancelarii Notarialnej 

Doroty Kałowskiej notariusza w Warszawie ulica Grzybowska 12/14 lokal B-2.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”  

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
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− w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.134.501 akcji, stanowiących 65,49 % 

(sześćdziesiąt pięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) w kapitale zakładowym,  

− w głosowaniu wzięło udział 2.134.501 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 2.134.201 głosów,  

− przeciw oddano 0 głosów,  

− wstrzymało się 300 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta 

wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

 


