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Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

1.  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego   

Stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 2 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”) informuję o zmianie udziałów w ogólnej
liczbie głosów w Spółce. Odnośna zmiana stanowi konsekwencję rejestracji 8 lutego 2023 r.
przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIV  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), zmian statutu Spółki wprowadzonych na podstawie
uchwały  nr  26/2022  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  1  lipca  2022  r.  w  sprawie:
podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki,  pozbawienia  dotychczasowych  akcjonariuszy
prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem
kapitału zakładowego („Rejestracja Podwyższenia”). 

2. Stan posiadania akcji Spółki   

1) Stan posiadania akcji Spółki przed Rejestracją Podwyższenia  

Przed Rejestracją Podwyższenia Akcjonariuszowi przysługiwało bezpośrednio 697.586 akcji
na okaziciela, inkorporujących łącznie 697.586 głosów, które reprezentowały 21,41% kapitału
zakładowego i 21,41% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Przed Rejestracją Podwyższenia łączna suma liczby głosów Akcjonariusza, wskazanych na
podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie, wynosiła 697.586 głosów na walnym
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zgromadzeniu Triggo, co stanowiło 21,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Triggo.

2) Stan posiadania akcji Spółki po Rejestracji Podwyższenia  

Po  Rejestracji  Podwyższenia  Akcjonariuszowi  przysługuje  bezpośrednio  677.586 akcji  na
okaziciela,  inkorporujących  łącznie  677.586  głosów,  które  reprezentują  12,90%  kapitału
zakładowego i 12,90% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Po  Rejestracji  Podwyższenia  łączna  suma  liczby  głosów  Akcjonariusza,  wskazanych  na
podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie, wynosi 677.586 głosów na walnym
zgromadzeniu Triggo, co stanowi 12,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Triggo.

___________________________
Rafał Budweil
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