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Tytuł: Powołanie osoby nadzorującej

Treść:

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że 9 lutego 2023 r.
Rada Nadzorcza, działając w nawiązaniu do § 15 ust. 7 statutu Spółki, w związku z rezygnacją
Karoliny Chabel-Williams ze składu Rady Nadzorczej, postanowiła w drodze kooptacji powołać
Arkadiusza Obcieszko na nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawować swoje
czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Arkadiusz Obcieszko sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej od 9 lutego 2023 r. i będzie
wykonywać swoje obowiązki do czasu dokonania wyboru składu organu nadzorującego przez
najbliższe Walne Zgromadzenie.
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Arkadiusz Obcieszko nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie
dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Arkadiusz Obcieszko:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2
Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29
lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w
upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

Arkadiusz Obcieszko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.

Arkadiusz Obcieszko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.

Arkadiusz Obcieszko nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie
dla Spółki.

Arkadiusz Obcieszko jest związany jest z branżą usług finansowych oraz międzynarodowym
rynkiem kapitałowym od 1998 r. Posiada licencję (KNF) brokera ubezpieczeniowego od 2011 r. Ma
wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy dla międzynarodowych towarzystw
ubezpieczeniowych, banku detalicznego oraz firm consultingowych w zakresie zarządzania
ryzykiem inwestycyjnym, capital advisory, private equity, tworzenia produktów finansowych,
tworzenia procedur i procesów wewnętrznych głównie w aspekcie zarządzania dużymi strukturami
sprzedażowymi, pozyskiwania finansowania typu „equity” oraz dłużnego dla przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe:

2023- nadal Iron Sharp Capital LLC (UK) - Partner

2020- nadal AML Trading Sp. z o.o., - Prokurent

2020- nadal JMA Developement Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2017- nadal JMA Trade Sp. z o.o – Prezes Zarządu

2015-2018 WDB Health Care Sp.z o.o. a LLOYD’S Coverholder – Prezes Zarządu
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Wojciech Apel, Prezes Zarządu

Login izabela.cichocka@triggo.city

2013-2015 Allianz Global Benefits GmbH (DE) – Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-
Wschodnią

2012-2013 MGM Brokers Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy

2011-2012 Alior Bank S.A. – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych i
Oszczędnościowych

2008-2011 AXA Polska S.A. – Dyrektor Regionalny, Z-ca Dyrektora Sprzedaży Międzynarodowej,
Dyrektor Sprzedaży Międzynarodowej

2006-2007 Chatham Financial Corp. USA – Shared Service Derivative Consultant

2002-2006 PZU Życie S.A. – Kierownik Ubezpieczeń Grupowych, członek zespołu rewitalizacji
sieci sprzedaży

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat
Arkadiusz Obcieszko był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem,
ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem:

2023- nadal Iron Sharp Capital LLC (UK) - Partner

2020- nadal JMA Developement Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2017- nadal JMA Trade Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
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