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Niniejsze memorandum informacyjne („Memorandum”, „Memorandum Informacyjne”) zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną 
(„Oferta Publiczna”, „Oferta”, „Oferta Publiczna Akcji”) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Akcje Serii C7”, „Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) 
emitowanych przez Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”, „Emitent”), na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 3 z dnia 19 kwietnia 
2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości 
(„Uchwała o Podwyższeniu”, „Uchwała Emisyjna”). 

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości 138,00 zł (sto trzydzieści osiem złotych) za 1 akcję.  

Akcje Nowej Emisji oferowane na podstawie niniejszego Memorandum są oferowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 
2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) („KSH”), w trybie oferty 
publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12 z późn. zm.) („Rozporządzenie 2017/1129”, „Rozporządzenie 
Prospektowe”), w oparciu o art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”).  

Akcje Nowej Emisji oferowane na podstawie niniejszego Memorandum są oferowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 
2 pkt 3 KSH.  

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum 
informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego 
na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 
euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 
papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 
euro.  

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
ofertowym sporządzonym na potrzeby Oferty Publicznej, zawierającym informacje na temat Emitenta oraz Akcji Oferowanych, jest 
Memorandum wraz z opublikowanymi suplementami do Memorandum i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Poza granicami 
Polski niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. 
Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, 
w tym w Rzeczpospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą 
rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio 
ani pośrednio poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, 
Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Każdy inwestor zamieszkały bądź 
mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych 
państw, które mogą się do niego stosować. 

Dystrybucja niniejszego Memorandum lub informacji o papierach wartościowych objętych niniejszym Memorandum, w tym o Ofercie 
Publicznej, może być ograniczona przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Emitent, jego przedstawiciele, doradcy, ich 
przedstawiciele ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu 
umożliwienie przeprowadzenia Oferty Publicznej w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub 
rozpowszechniania niniejszego Memorandum w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub 
następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu. 

Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danym kraju 
lub danej jurysdykcji. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 
kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 
działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje 
się w niniejszym Memorandum.  

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Akcji Oferowanych, Spółka wystąpi do Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 
przez KDPW.  

Niniejsze Memorandum wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi jego treść zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w 
postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.triggo.city), na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.bossa.pl.  

Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ani Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., ze względu na brak takiego wymogu. 

 





1. WSTĘP 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. 
Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich 
ofercie i emitencie. 

1. Firma (nazwa) i siedziba emitenta 

Firma (nazwa): Triggo Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres emitenta: Łomianki, ul. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki 

Dane teleadresowe: tel. +48 22 391 52 96 

Adres głównej strony internetowej: www.triggo.city 

Adres poczty elektronicznej: triggo@triggo.city 

REGON: 362994827 

NIP: 9542760054 

 

2. Firma (nazwa) oraz siedziba oferującego 

Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego. Na podstawie niniejszego Memorandum 
oferowane są wyłącznie Akcje Nowej Emisji.  

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie papierów wartościowych  

Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji 
zwykłych, na okaziciela, serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

Wpływy, które Emitent spodziewa się pozyskać w związku z Ofertą, wraz z wpływami, które Emitent spodziewał się pozyskać 
z tytułu innych takich ofert publicznych takich papierów wartościowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na 
terytorium UE, nie mogą osiągnąć kwoty 2,5 mln euro (obliczonej na podstawie ceny emisyjnej z dnia ustalenia i przeliczenia 
tej ceny na złote). 

4. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem 
zabezpieczenia 

Nie dotyczy. Brak jest podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego). 

5. Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin 
udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Spółki w ramach Uchwały Emisyjnej i wynosi 138,00 zł (sto 
trzydzieści osiem złotych).  

6. Warunki i zasady oferowania Akcji serii C7 

Oferowanie Akcji serii C7 odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. 
Memorandum jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii C7, ich Ofercie Publicznej 
i Emitencie. 

7. Podstawa prawna prowadzenia oferty publicznej na podstawie memorandum 

Akcje Nowej Emisji oferowane na podstawie niniejszego Memorandum są oferowane w ramach subskrypcji otwartej w 
rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, w trybie oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu 
na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.  

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia 
memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy 
brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia 
jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący 
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 
miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro. W okresie poprzednich 12 miesięcy 
Emitent nie przeprowadzał żadnych ofert publicznych akcji, z których zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii 
Europejskiej stanowiłyby nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro. 

Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani w żaden sposób weryfikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego ani 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Firma (nazwa) i siedziba firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych objętych 
memorandum oraz gwarantów emisji 
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Firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Numer KRS: 0000048901 

Numer REGON: 010648495 

Numer NIP: 5261026828 

Telefon: +48 22 50 43 104 

Adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl 

Strona www: www.bossa.pl 

 

Emisja Akcji Nowej Emisji nie jest gwarantowana, w związku z czym w Ofercie nie uczestniczy żaden gwarant. 

9. Data ważności memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego 
treści 

Termin ważności Memorandum to 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) Akcji Nowej Emisji.  

Memorandum zostało udostępnione w dniu 26 kwietnia 2021 r.  

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej, ważność Memorandum Informacyjnego 
kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki zostało udostępnione do 
publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej Emitenta. 

10. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do 
publicznej wiadomości 

Nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum, które 
mogą wpłynąć na ocenę Akcji Nowej Emisji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 
Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji, zostaną podane w suplemencie do Memorandum. 
Suplement do Memorandum zostanie niezwłocznie udostępniony osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w 
taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum. 

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Nowej Emisji 
przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać 
w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, 
istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu 
oferowania lub dostarczeniem Akcji Nowej Emisji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten 
może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody zostanie określony w 
suplemencie do Memorandum. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie 
zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Nowej Emisji. Emitent może 
dokonać przydziału Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie 
lub subskrypcję akcji. 

Informacja powodująca zmianę treści Memorandum lub suplementów do Memorandum w zakresie organizacji lub 
prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Nowej Emisji, niewymagająca udostępnienia suplementu do Memorandum, 
zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 
Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum. 
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2. Czynniki ryzyka 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze stosunkowo wysoki poziom ryzyka 
związanego z działalnością Emitenta, specyfiką rynków, na których działa Emitent oraz ryzyka właściwego dla instrumentów 
rynku kapitałowego. Poniżej przedstawione czynniki ryzyka nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 
działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego działalności, 
które są mu znane. 

Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych w Memorandum, powinni za każdym razem uwzględniać 
wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od 
Emitenta czynniki związane z działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 
środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność oraz z rynkiem kapitałowym. 

Realizacja celów emisji związana jest z realizacją strategii rozwoju opartej na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 
wiedzą Zarządu Emitenta i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu 
jednak na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do 
precyzyjnego przewidzenia, mimo dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 
założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie może 
pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta. 

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w 
akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w obligacje skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych otwartych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, tak w krótkim, jak 
i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć istotny, negatywny wpływ na 
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji. Należy zatem 
wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować utratę przez inwestorów części lub nawet całości 
środków finansowych zainwestowanych w Akcje. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w zaprezentowanej poniżej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich istotności. 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

2.1.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których Spółka planuje 
rozpocząć sprzedaż produktów i świadczenie usług. Spółka zamierza prowadzić działalność w skali globalnej. Odbiorcami 
produktów i usług Emitenta mają być pośrednio osoby fizyczne jako finalni odbiorcy i użytkownicy proponowanych 
bezpośrednio przez Spółkę rozwiązań w zakresie elektromobilności i transportu autonomicznego, jak również pośrednio 
poprzez podmioty sektora ekonomii współdzielenia (operatorzy carsharing), a także operatorzy flotowi oraz służby publiczne 
(straż pożarna, pogotowie, policja). W związku z tym popyt na produkty i usługi Emitenta kształtowany jest przez takie czynniki 
na danym rynku jak m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom bezrobocia, 
charakterystyka demograficzna populacji. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mogą 
mieć wpływ na realizację założonych przez Emitenta celów. Istnieje ryzyko, że pogorszenie jednego lub wielu czynników 
makroekonomicznych w określonym kraju może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki 
finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

2.1.2. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Emitent zamierza osiągać przychody na części rynku motoryzacyjnego związanej z rynkiem MEV (tj. pojazdów elektrycznych i 
usług wspólnych przejazdów i ekonomii współdzielenia), który charakteryzuje się stale rosnącym popytem, a tym samym dużą 
atrakcyjnością. 

Rynek usług opartych na ekonomii współdzielenia (wspólne przejazdy, wspólne samochody) jest wysoce konkurencyjny i 
charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii, wymagań klientów, standardów branżowych oraz częstym 
wprowadzaniem nowych i ulepszaniem istniejących usług. Podobną charakterystyką odznacza się rynek pojazdów MEV, w 
szczególności pojazdów elektrycznych. Popyt na pojazdy elektryczne zależy w dużej mierze od ogólnych, ekonomicznych, 
politycznych i społecznych warunków panujących na danym rynku zbytu oraz od podaży nowych pojazdów i technologii. 
Emitent jako nowy uczestnik rynku pojazdów elektrycznych, ma mniejsze zasoby finansowe, techniczne, produkcyjne, 
marketingowe, niż bardziej ugruntowani producenci MEV, w tym producenci z sektora tradycyjnej motoryzacji – ICE. W 
rezultacie, Emitent może nie być w stanie zapewnić odpowiednich środków na projektowanie, rozwój, produkcję, dystrybucję, 
promocję, sprzedaż i wsparcie swoich produktów, co w sytuacji istotnych zmian na rynku czy zakłóceń popytu, może opóźnić 
realizację strategii Spółki. 
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Dodatkowo, Emitent nie wyklucza sytuacji w której będzie konkurować z przedsiębiorstwami państwowymi lub firmami, które 
otrzymały wsparcie finansowe i technologiczne od podmiotów rządowych. W związku z tym tacy konkurenci mogą 
dysponować większymi zasobami niż Spółka. 

Spółka identyfikuje szanse na utrzymanie atrakcyjnej pozycji konkurencyjnej dzięki autorskim rozwiązaniom zastosowanym 
w innowacyjnym pojeździe Triggo oraz ochronie wartości intelektualnej Spółki w zakresie wykorzystywanych technologii i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Zmniejsza to ryzyko skopiowania unikatowych rozwiązań technicznych, a w konsekwencji modelu 
biznesowego Spółki.  

2.1.3. Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii w branży, w której działa Emitent 

Rynek, na którym Spółka zamierza oferować swoje produkty i usługi cechuje się ciągłym rozwojem wykorzystywanych 
technologii, między innymi w zakresie autonomii, a także wydajności silników elektrycznych oraz baterii. Konkurenci mogą 
wprowadzać nowe pojazdy lub usługi, które przewyższą jakością lub wydajnością pojazdy elektryczne Triggo lub oferowane 
przez Emitenta usługi, co może niekorzystnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną Emitenta na rynku. 

Dlatego też rozwój działalności Spółki wiąże się z koniecznością stałego monitorowania i analizowania nowych trendów 
rynkowych oraz identyfikowania pojawiających się nowych technologii, które mogłyby zostać zaimplementowane do pojazdu, 
tak aby utrzymać posiadaną przewagę konkurencyjną w stosunku do potencjalnych konkurentów i wdrażanych przez nich 
rozwiązań technologicznych.  

Przemysł motoryzacyjny w coraz większym stopniu koncentruje się na rozwoju zaawansowanych technologii wspomagających 
kierowcę, mających na celu wprowadzenie pełnej autonomiczności jazdy. W ocenie Emitenta, zdolność Triggo do wdrożenia 
autonomicznej jazdy jest jednym z czynników, który odróżnia pojazdy Triggo od potencjalnie konkurencyjnych produktów. 
Nie można jedna w pełni wykluczyć, że pojawienie się pojazdów, które będą miały zaimplementowane konstrukcyjnie systemy 
autonomiczne, może generować ryzyko mniejszego popytu na pojazdy Triggo. 

2.1.4. Ryzyko związane z globalną pandemią COVID-19 

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała rozprzestrzenianie się choroby koronowirusowej COVID-
19 jako pandemię. Na Datę Memorandum sytuacja epidemiologiczna wciąż się dynamicznie zmienia. Wydaje się, że 
negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę krajową i światową może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. 
Kursy walut ulegają znacznym wahaniom, rynki finansowe notują podwyższoną zmienność, niektóre sektory gospodarki 
zostały odcięte od możliwości świadczenia usług. W wyniku pandemii i związanych z nią obostrzeń wiele firm doznało 
okresowych zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw. Spodziewane niższa dynamika PKB zarówno w Polsce jak i w skali 
globalnej może prowadzić do: ograniczenia wydatków sektora przedsiębiorstw, ograniczenia inwestycji, wzrostu bezrobocia 
i obniżenia realnych dochodów gospodarstw domowych, co może skutkować niższą skłonnością do zakupu dóbr trwałych, w 
tym pojazdów elektrycznych. 

Na Datę Memorandum Emitent nie odnotował znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na bieżącą działalność. Emitent podjął 
działania zapobiegawcze w celu ochrony swojej bieżącej działalności operacyjnej już na początku marca 2020 r. m.in. poprzez 
wdrożenie pracy zdalnej pracowników oraz wdrożenie zaleceń bezpieczeństwa ogłaszanych w oficjalnych komunikatach 
rządowych. Emitent dokonuje bieżącego przeglądu informacji rządowych na temat wprowadzenia planów ochronnych wobec 
przedsiębiorców łagodzących ewentualne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. Emitent nie wyklucza, że 
rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie mogło mieć wpływ m.in. na terminowość prowadzonych prac rozwojowych, 
potencjalny popyt na oferowane produkty Emitenta, ograniczenia w łańcuchu dostaw w szczególności od parterów chińskich 
jak również na źródła finansowania prowadzonej działalności Emitenta. To z kolei może negatywnie wpłynąć na realizację 
strategii rozwoju, pozycję rynkową, sprzedaż lub wyniki finansowej. 

2.1.5. Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawa polskiego i międzynarodowego 

Ryzyko to wiąże się z możliwymi zmianami przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, mających zastosowanie w 
działalności prowadzonej przez Emitenta, a przez to mogącymi wpływać na jego sytuację. W związku z tym, iż Emitenta zakłada 
ekspansję działalności i świadczonych usług również na rynkach zagranicznych, oznacza, że działalność Emitenta będzie 
podlegała w pewnej części regulacjom obcych porządków prawnych.  

Ryzyko to może dotyczyć m.in. zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, dotyczących np. czasu pracy, zasad 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, nałożenia na pracodawców dodatkowych obciążeń lub wprowadzenia nowych 
uprawnień dla pracowników, co może nie tylko generować dodatkowe koszty po stronie pracodawców, ale też wymagać 
odpowiednich zmian w zakresie organizacji. Istotne znaczenie mogą mieć także ewentualne zmiany w prawie podatkowym 
lub kierunkach jego interpretowania, co może przełożyć się na wzrost obciążeń podatkowych, np. w wyniku zmian 
dotyczących ujmowania przychodów lub kosztów ich uzyskania, zmian stawek podatkowych, zmian w zakresie zwolnień, ulg 
etc. Wskazane okoliczności mogą bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Powyższe zmiany mogą 
wpłynąć na zwiększenie obciążeń organizacyjnych i kosztowych, jak również mogą wymagać dostosowania działalności 
Emitenta do zmienionych wymogów, co może wymagać poniesienia nakładów finansowych na inwestycje w przedmiotowym 
zakresie, które z kolei mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

2.1.6. Wzrost kosztów pracy 
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Koszty wynagrodzeń stanowią istotną część kosztów operacyjnych Emitenta i wpływają na koszt prowadzonych projektów i 
prac rozwojowych. Firmy działające w Polsce nadal mają przewagę konkurencyjną w stosunku do krajów zachodnich w postaci 
niższych kosztów wynagrodzeń. Można jednak zaobserwować systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce. 
Jeżeli trend wzrostu wynagrodzeń utrzyma się, przedsiębiorcy działający w Polsce będą zmuszeni do dalszych podwyżek 
wynagrodzeń, co doprowadzi do pogorszenia ich konkurencyjności. Ewentualny wzrost kosztów pracy wskutek rosnącej presji 
ze stron pracowników, zmian na rynku pracy lub związany ze zmianami w obowiązującym prawie może doprowadzić do 
wzrostu kosztów prowadzonych projektów i prac rozwojowych Emitenta i w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na 
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.  

2.1.7. Ryzyko braku terminowej dostawy komponentów 

W procesie produkcji pojazdów Emitent będzie wykorzystywał komponenty zarówno od dostawców krajowych, jak i 
dostawców globalnych. Emitent będzie dążył do ograniczania ryzyka związanego z łańcuchem dostaw, pozyskując 
komponenty z wielu źródeł, o ile jest to wykonalne, oraz utrzymując zapasy bezpieczeństwa niektórych kluczowych 
komponentów i komponentów o długich terminach dostaw.  

W sytuacji zakłócenia łańcucha dostaw, na przykład w związku z przedłużającą się pandemią COVID-19, sytuacja ta może 
negatywnie wpływać na wyniki działalności Emitenta, z powodu niedoborów odpowiednich komponentów lub ich 
niewystarczającej jakości.  

W przypadku materializacji takiego ryzyka, Emitent podejmie działania polegające na znalezieniu nowych dostawców oraz 
projektowaniu i wytwarzaniu własnych zamienników. Z racji niektórych wysoce niestandardowych komponentów pojazdu 
może być to czasochłonne i kosztowne.  

Przewidywane zwiększenia produkcji pojazdów przez Emitenta będą wymagały zakupu dodatkowych ilości komponentów w 
krótkim czasie. Dotychczasowi dostawcy Emitenta mogą nie być w stanie w sposób terminowy sprostać potrzebom Emitenta 
w zakresie kosztów, jakości i ilości, co będzie wymagało od Spółki zastąpienia ich dostawami z innych źródeł. 

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością i sytuacją finansową Emitenta 

2.2.1. Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju Emitenta 

Spółka Triggo S.A. znajduje się na etapie start-up – tzn. na dzień niniejszego Memorandum Informacyjnego nie generuje 
przychodów z działalności operacyjnej i jest uzależniona od finansowania ze środków pozyskanych w ramach obszaru 
działalności finansowej. Wczesny etap rozwoju utrudnia ocenę i wycenę obecnej działalności Emitenta i perspektyw jej 
rozwoju. Emitent znajduje się w fazie budowania silnych kompetencji w zakresie projektowania, testowania, produkcji, 
marketingu i sprzedaży innowacyjnych pojazdów elektrycznych, a także oferowania swoich usług. W ocenie Zarządu w 
najbliższej przyszłości (tj. co najmniej do 2022 r.) Spółka nie będzie generować dodatnich przepływów z działalności 
operacyjnej. Zdaniem Zarządu Spółki rok 2022 r. może być pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie sprzedaż pojazdów 
Triggo , a co za tym idzie, pojawią się przychody z tego tytułu. Utrzymywanie się ujemnych wyników finansowych w kolejnych 
latach, w szczególności w wyniku nieosiągania założonych efektów programów pilotażowych, może mieć negatywny wpływ 
na perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Emitenta.  

2.2.2. Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych przychodów 

Model biznesowy Spółki zakłada sprzedaż pojazdów klientom na całym świecie. Rozwój Spółki jest zatem zależny od efektów 
przeprowadzonej ekspansji globalnej, na który z kolei ma wpływ wiele czynników, w tym niezależnych od Spółki. Podobnie, 
niepowodzenie w uzyskaniu kolejnej dotacji lub dofinansowania, w tym ze środków potencjalnych akcjonariuszy może 
spowodować, że Spółka nie będzie mogła produkować pojazdów o specyfikacji, która pozwali na osiągnięcie zamierzonych 
przychodów. W efekcie, Emitent może nie osiągnąć zakładanych celów biznesowych i sprzedażowych, w tym m.in.: 
projektowania i produkowania bezpiecznych, niezawodnych pojazdów elektrycznych, zbudowania silnej i rozpoznawalnej 
marki Triggo, zbudowania bazy klientów, rozwinięcia silnych kompetencji w obszarze architektury zmiennego układu 
zawieszenia. W rezultacie Spółka może nie osiągnąć spodziewanych zysków, a inwestorzy mogą nie mieć możliwości 
odzyskania środków zainwestowanych w akcje Spółki. 

2.2.3. Ryzyko związane z jakością produktów i usług Emitenta i ich postrzeganiem przez odbiorców 

Przyjęty przez Spółkę model biznesowy zakładający ekspansję globalną i znaczny wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych 
niesie za sobą ryzyko usterek lub niewystarczającej jakości produktu, w szczególności w początkowej fazie wzrostu skali 
produkcji. Wystąpienie takich sytuacji może spowodować negatywny pierwszy odbiór produktów Spółki na nowych rynkach 
zbytu, a co za tym idzie, wstrzymać zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spółka może w początkowej fazie 
globalnej ekspansji nie zrealizować przychodów w spodziewanej wysokości.  

Jednocześnie, aby ograniczyć to ryzyko, Emitent przeprowadzi w 2021 i w 2022 r. program pilotażowy, nakierowany na 
intensywne testowanie przedprodukcyjnej serii pojazdów. Celem programu pilotażowego będzie zebranie opinii 
użytkowników końcowych oraz danych technicznych z jazd poszczególnych pojazdów. Informacje zebrane w warunkach 
rzeczywistego użytkowania Triggo, posłużą do weryfikacji zastosowanych rozwiązań oraz opracowania i wdrożenia 
ostatecznych zmian do produkcyjnej wersji pojazdu. 

2.2.4. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej oraz z dostępem do finansowania  
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Na Datę Memorandum Spółka korzysta głównie z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci środków pozyskanych z dotacji 
i kolejnych rund finansowania od akcjonariuszy. Spółka nie korzysta na Datę Memorandum z zewnętrznego źródła 
finansowania w postaci kredytów bankowych lub emisji obligacji. 

W celu zabezpieczenia ukończenia prowadzonych przez Emitenta prac rozwojowych i badań przemysłowych, niezbędnych do 
wejścia w fazę komercjalizacji pojazdu poprzez przystąpienie do jego produkcji lub sprzedaż praw własności intelektualnej 
odnoszących się do jego konstrukcji, Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie Oferty Publicznej. 

Niepozyskanie z Oferty środków w zakładanej wysokości może spowodować konieczność skorygowania planów związanych z 
procesem globalnej ekspansji Spółki. Istnieje bowiem ryzyko, że środki finansowe, do których ma dostęp Emitent, nie będą 
wystarczające na rozwój i realizację modelu finansowej Spółki.  

W przypadku niepozyskania z Oferty środków w zakładanej wysokości rozwój działalności Emitenta może ulec spowolnieniu, 
jeśli pozyskiwanie przez niego środków finansowych będzie nieskuteczne, jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na 
niekorzystnych warunkach lub okażą się niewystarczające. 

2.2.5. Ryzyko związane z trudnością w pozyskiwaniu doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników 

Wysoka specyfika prac rozwojowych i konstrukcyjnych prowadzonych przez Spółkę powoduje, że stale zwiększają się 
wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia pracowników. Kadra inżynieryjna jest obok technologii najcenniejszym 
zasobem Spółki. Szybkość i jakość prowadzonych prac rozwojowych Spółki związana jest bezpośrednio z umiejętnościami 
specjalistów tworzących zespół R&D. Spółka zatrudnia inżynierów z następujących dziedzin: elektronika, mechanika, 
inżynieria materiałowa, symulacje numeryczne. Niemal w każdej z wymienionych dziedzin podaż specjalistów gotowych do 
podjęcia natychmiastowej pracy nie jest duża i elastyczna. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistów spółka konkuruje 
zarówno ze spółkami w Polsce, jak i na świecie. Stanowi to czynnik ryzyka w sytuacjach, gdy obecny zespół nie wystarczy do 
zrealizowania wszystkich zadań. Trudności w pozyskiwaniu pracowników mogą opóźnić prace lub zmusić Spółkę do 
zaniechania realizacji niektórych projektów lub inicjatyw. 

2.2.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 

Działalność Spółki jest oparta na zespole osób, posiadających odpowiedni know-how, skupiających kompetencje w obszarze 
inżynierii, zarządzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spółką. W związku z tym, utrata kluczowych osób 
może niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Spółki, jej sytuację finansową, majątkową i gospodarczą oraz perspektywy 
rozwoju poprzez ograniczenie możliwości sprzedaży produktów Spółki, rozwoju technologii, zdobywania nowych kontraktów 
oraz utrudnienia w należytej obsłudze kontraktów już otwartych. 

Większość personelu Spółki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonujące zadania, które 
wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności i wykształcenia. Spółka jest narażona na ryzyko odejścia części pracowników 
operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury organizacyjnej, na której oparta jest działalność Spółki. Wskazane 
sytuacje mogą przełożyć się na zachwianie stabilności działania Spółki w krótkim okresie. W efekcie w krótkim okresie czasu 
może to spowodować nieefektywność procesów operacyjnych i biznesowych, jak też wpłynąć na wzrost kosztów działalności 
Spółki.  

2.2.7. Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi 

Prace rozwojowe i badania przemysłowe stanowią trzon działalności Spółki. Spółka jest podmiotem intensywnie rozwijającym 
technologie opatentowanego systemu zawieszenia o zmiennej geometrii. Prowadzone są zaawansowane prace B+R w 
obszarach, stanowiących poszczególne elementy systemów decydujące o innowacyjności pojazdu Triggo. 

Celem prowadzonych przez Spółkę prac B+R jest stworzenie i przygotowanie do masowej produkcji pojazdu Triggo o wysokiej 
jakości, z przeznaczeniem do efektywnego poruszania się w środowisku miejskim oraz z myślą o zastosowaniu głównie w 
platformach Mobility as a Service i w ramach zastosowań profesjonalnych. 

Model biznesowy Spółki zakłada sprzedaż pojazdów w skali globalnej, dlatego badania B+R stanowią fundament dla 
generowania przyszłych przychodów przez Spółkę. Badania przemysłowe pozwolą Emitentowi stworzyć zaawansowany 
produkt i zaspokoić bardzo wysokie wymagania klienta globalnego co do parametrów i możliwości działania pojazdu. 

Skuteczne konkurowanie na globalnym rynku wymaga intensywnego zaangażowania Spółki w rozwój światowej klasy 
rozwiązań technologicznych. Spółka zmuszona jest do zapewnienia na etapie komercjalizacji, a także późniejszej sprzedaży, 
najwyższej jakości opracowanych rozwiązań, z czym związana jest konieczność ponoszenia znacznych nakładów na badania i 
rozwój. Od wyników prowadzonych prac B+R uzależniona jest nie tylko możliwość dalszej komercjalizacji i rozwijania, ale 
także wydajność procesów produkcyjnych, a co za tym idzie, koszt ich wytworzenia. Ewentualne niepowodzenie 
prowadzonych przez Spółkę prac B+R może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz 
perspektywy rozwoju. 

2.2.8. Ryzyko współfinansowane ze środków publicznych, w tym funduszy UE  

Emitent korzysta ze środków publicznych (w tym pochodzących z UE), co wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem umów 
i przepisów administracyjno-prawnych. Emitent wykonuje umowy z zachowaniem najwyższej staranności, nie można jednak 
wykluczyć ryzyka odmiennej interpretacji zapisów umów przez instytucje wdrażające. Niepozyskanie planowanych kolejnych 
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dotacji lub cofnięcie dotychczas przyznanych może spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego 
lub dłużnego, co może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju 
Emitenta.  

2.2.9. Ryzyko związane z możliwością ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii i patentów 

Czynnikiem ryzyka jest możliwości ujawnienia tajemnicy biznesowych przez osoby będące w posiadaniu informacji poufnych, 
dotyczących w szczególności prowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz procesów technologicznych 
związanych z systemem zawieszenia o zmiennej geometrii. Nie można wykluczyć ryzyka, że wrażliwe informacje zostaną 
ujawnione przez osoby związane ze Spółką, czego efektem może być ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące 
działalność konkurencyjną, pomimo środków ochrony własności intelektualnej stosowanych przez Spółkę, w tym uzyskanych 
patentów. 

2.2.10. Ryzyko naruszenia własności intelektualnej  

Spółka prowadzi działalność w obszarze, w którym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw własności przemysłowej 
i intelektualnej oraz ich ochrony. Na Datę Memorandum nie toczą się żadne postępowania w zakresie naruszenia praw 
własności przemysłowej i intelektualnej z udziałem Spółki. 

Spółka zamierza prowadzić działalność w taki sposób, by nie naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak 
wykluczyć, że przeciwko Spółce będą wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Spółkę praw 
własności przemysłowej i intelektualnej. Wysunięcie takich roszczeń, nawet jeżeli będą one bezzasadne, może niekorzystnie 
wpłynąć na harmonogram realizacji strategii Spółki, a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z koniecznością 
ponoszenia znacznych kosztów, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo Spółka 
podczas prac nad własnymi wnioskami patentowymi dokonała wnikliwego przeglądu literatury oraz obecnie znanych 
patentów. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej związane z patentami, które zostały zgłoszone, ale 
nie ujawnione.  

Podobne ryzyko niesie ze sobą współpraca z zewnętrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty mogą próbować 
wykorzystać własność intelektualną Spółki albo poprzez naruszenie zgłoszenia patentowego wprost, albo poprzez próbę 
obejścia go. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i 
sytuację finansową Spółki. 

2.2.11. Ryzyko związane z dotarciem do klienta docelowego i realizacją planów sprzedaży. 

Klientami Triggo S.A. będą w szczególności przedsiębiorstwa działając na rynku car sharingu i świadczące usługi związane z 
jazdą autonomiczną, a także operatorzy flotowi. Podmioty te zazwyczaj mają status korporacji o globalnym zasięgu i 
rozbudowanej strukturze decyzyjnej. Istnieje ryzyko, że oferta składana przez Spółkę o krótkiej historii rynkowej zostanie 
oceniona jako mało wiarygodna, a Emitent nie uzyska statusu partnera biznesowego dla takich potencjalnych odbiorców. 
Może to prowadzić do opóźnienia w realizacji planów lub wręcz utraty potencjalnych przychodów. 

2.2.12. Ryzyko niedoszacowania kosztów wytworzenia i komercjalizacji technologii rozwijanych przez Triggo 
S.A. 

Nie można wykluczyć, że faktyczne koszty wytworzenia pojazdu Triggo oraz komercjalizacji technologii z nim związanych będą 
wyższe od obecnie zakładanych. Ewentualne niedoszacowanie kosztów wytworzenia pojazdów może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. 

2.2.13. Ryzyko związane ze skalowaniem technologii 

W związku z faktem, że technologia i rozwiązanie inżynieryjne wykorzystywane w pojeździe Triggo bazują na wysoce 
innowacyjnych rozwiązaniach, istnieje ryzyko, iż przeniesienie skali jej wykorzystania z fazy prototypu oraz programów 
pilotażowych do fazy produkcji seryjnej może skończyć się niepowodzeniem lub przynieść rezultaty inne od oczekiwanych. 

2.2.14. Ryzyko nieuzyskania współfinansowania realizowanych prac rozwojowych ze środków pomocowych 
lub innych źródeł finansowania 

W ramach realizowanej przez Emitenta strategii rozwoju Zarząd Emitenta zakłada częściowe finansowanie dotacjami ze 
środków publicznych, w tym głównie z Unii Europejskiej. Istnieje jednak ryzyko, że składane przez Emitenta wnioski o 
przyznanie dofinansowania nie zostaną pozytywnie rozpatrzone i Emitent będzie zmuszony do poszukiwania innych źródeł 
finansowania planowanych projektów (np. emisję akcji lub obligacji), co może istotnie wydłużyć harmonogram czasowy ich 
realizacji, może spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego lub może wpłynąć na opóźnienie 
komercjalizacji pojazdu Triggo. Wystąpienie powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, 
wyniki lub perspektywy Emitenta. 

Emitent może nie wygenerować żadnych przychodów ze sprzedaży rozwijanych innowacyjnych produktów 

Obecnie Emitent nie posiada żadnego produktu dopuszczonego do komercjalizacji i nie wygenerował dotychczas przychodów 
z tego tytułu. Zdolność Emitenta do generowania przychodów i osiągania rentowności zależy od zakończenia z powodzeniem 
prac konstrukcyjnych nad pojazdem i uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych, koniecznych do wprowadzenia pojazdu do 
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masowej sprzedaży. Prowadzone prace rozwojowe i konstrukcyjne mogą zakończyć się niepowodzeniem, co może mieć 
istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta. Osoby decydujące się nabyć 
Akcje Oferowane powinny, ze względu na charakter prowadzonej przez Emitenta działalność, mieć świadomość, że mogą nie 
odzyskać zainwestowanych środków, zaś w przypadku braku komercjalizacji produktów, sprzedaży licencji lub braku kolejnych 
zasileń Emitenta w kapitał, Emitent może nie być w stanie kontynuować swojej działalności. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z Akcjami i rynkiem kapitałowym 

Zamiarem Emitenta jest emisja Akcji Nowej Emisji i wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu organizowanym przez GPW, na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka 
związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu w ASO 
oraz z samym obrotem w ASO. 

2.3.1. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Spółki  

W przypadku nabywania akcji Spółki należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku 
kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery 
skarbowe, wybrane jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), m.in. ze względu na zmienność kursów akcji 
zarówno w krótkim jak i długim terminie. Istnieje zatem ryzyko, iż inwestor nie będzie mógł dokonać zbycia posiadanych Akcji 
w dowolnie wybranym przez siebie terminie i na warunkach jakich oczekuje. 

Rozważając inwestycję w Akcje należy brać również pod uwagę wczesne stadium rozwoju Emitenta i jego oferty produktowej. 
Na koniec 2020 r. Emitent poniósł stratę na poziomie zysku netto w wysokości blisko -1,9 mln zł. Na Datę Memorandum 
Emitent nie prowadzi regularnej sprzedaży i nie osiąga z tego tytułu regularnych przychodów. 

2.3.2. Ryzyko związane z notowaniem Akcji na rynku NewConnect – kształtowanie się kursu Akcji i płynność 
obrotu 

Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że w przypadku wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, ich kursy będzie kształtował 
się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i zachowań inwestorów. Na te zachowania 
wpływ mają różne elementy, w tym także te niezwiązane z wynikami z działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, takie 
jak m.in. sytuacja na światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i jej regionu geopolitycznego. 
Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ich ceny emisyjnej, a także zdawać sobie 
sprawę, iż w przypadku znacznych wahań kursów i podjęcia decyzji o sprzedaży Akcji mogą być narażeni na osiągnięcie straty. 
W skrajnym przypadku może prowadzić to do utraty większości zainwestowanych środków. Ponadto należy brać pod uwagę 
ryzyko związane z ograniczoną płynnością Akcji na rynku NewConnect, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości 
ich zbycia w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie. 

2.3.3. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 348 § 3 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy. Dywidendę wypłaca się 
w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej 
wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w 
okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty 
dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Maksymalna kwota, która może zostać 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy jest równa zyskowi za ostatni rok obrotowy wraz z niepodzielonymi zyskami 
z lat ubiegłych oraz kwotami przeniesionymi z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, pomniejszonemu 
o niepokryte straty, akcje własne oraz inne kwoty, które powinny zostać przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy.  

Zdolność do wypłat dywidendy w przyszłości jest uzależniona od realizacji przez Emitenta badań przemysłowych i prac 
rozwojowych.  

W szczególności istnieje ryzyko nieuzyskania planowanych wyników, co może opóźniać lub uniemożliwiać uzyskanie przez 
Emitenta całości lub części przychodów, ograniczając tym samym zdolność Emitenta do wypłaty dywidendy. Ponadto wypłata 
dywidendy jest uzależniona od podjęcia przez walne zgromadzenie odpowiedniej uchwały, co następuje po przeanalizowaniu 
szeregu czynników, w tym wysokości zysku Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz bieżących i przewidywanych potrzeb 
finansowych. Nawet jeśli Zarząd zaproponuje podział zysków za dany rok obrotowy w formie dywidendy, nie można 
zagwarantować, że walne zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę, pozwalającą na wypłatę dywidendy. W wyniku tego 
akcjonariusze mogą nie otrzymać dywidendy w oczekiwanej przez nich wysokości.  

2.3.4. Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem 

Na Datę Memorandum akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% udziału w kapitale Spółki i tyle samo głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki: (i) Rafał Budweil (46,82%), (ii) Wojciech Apel (11,21%), (iii) Anna Apel (11,21%), dalej razem jako 
„Główni Akcjonariusze”, posiadają łącznie 1.042.746 Akcji Istniejących stanowiących 69,24% kapitału zakładowego Spółki, 
które uprawniają do 69,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Przed Datą Memorandum Spółka wyemitowała 7.300 sztuk Akcji serii C6, które Zarząd Emitenta zaoferował w trybie 
subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH) jednemu wybranemu inwestorowi. Umowa objęcia Akcji serii C6 
została zawarta w dniu 21 kwietnia 2021 r., a na Datę Memorandum Akcje serii C6 nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. 
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Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C6, Główni Akcjonariusze będą 
posiadali łącznie 1.042.746 Akcji Istniejących, stanowiących 68,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 68,90% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C6, a także maksymalnej liczby 
Akcji serii C7 (tj. po dojściu Oferty do skutku i przydzieleniu 45.500 Akcji Serii C7), Główni Akcjonariusze będą posiadali łącznie 
1.042.746 Akcji stanowiących 66,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 66,89% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Nie można wykluczyć ryzyka, że wspólne interesy i działania Głównych Akcjonariuszy nie będą ̨w przyszłości w pełni zbieżne z 
interesami pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że Główni 
Akcjonariusze lub cześć Głównych Akcjonariuszy zawrą porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o 
Ofercie(w zakresie wspólnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, obejmowania lub nabywania akcji Spółki lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki), w konsekwencji czego będą ̨posiadać znaczący wpływ na działalność Emitenta 
oraz możliwość podejmowania istotnych decyzji związanych z działalnością ̨Spółki, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru czy też zmiany Statutu. Materializacja powyżej 
wskazanych działań, rozbieżna z interesami akcjonariuszy mniejszościowych, może mieć negatywny wpływ na cenę Akcji. 

Według dostępnej wiedzy Emitenta, na Datę Memorandum Główni Akcjonariusze zamierzają zachować posiadane Akcje 
Istniejące w dłuższym terminie.  

W celu ochrony przed materializacją opisanego powyżej ryzyka oraz na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu w ASO na 
rynku NewConnect, Emitent przy wsparciu profesjonalnych doradców podejmie stosowne działania w celu rozproszenia 
struktury. Ponadto Spółka, korzystając z usług profesjonalnych doradców, przeprowadzi Ofertę oraz dołoży wszelkich starań, 
aby Oferta przebiegła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami rynkowymi oraz harmonogramem 
zamieszczonym w treści Memorandum. 

Ziszczenie się wyżej opisanego ryzyka może mieć wpływ na ograniczenie płynności obrotu Akcjami Istniejącymi i Akcjami 
Oferowanymi, zmianę modelu biznesowego Emitenta, a w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na notowania Akcji. 

2.3.5. Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością 
pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana 

Środki pozyskane w ramach emisji Akcji zwiększą zasoby finansowe Emitenta i zostaną wykorzystane do sfinansowania celów 
inwestycyjnych, które (jako cele emisji) zostały opisane w pkt. 3.2. niniejszego Memorandum. W ocenie Emitenta, na Datę 
Memorandum, pozyskanie z emisji Akcji Oferowanych środków w wysokości do około 5,9 mln zł netto będzie wystarczające 
do realizacji przedstawionych celów. W przypadku pojawienia się okoliczności – zarówno zewnętrznych niezależnych od 
Emitenta, jak i wewnętrznych, leżących po stronie Emitenta, które mogą skutkować uniemożliwieniem lub w istotny sposób 
utrudnieniem realizacji przyjętych celów emisji w założonym, Emitent rozważy: (i) możliwość przesunięcia w czasie realizacji 
przyjętych celów, (ii) przesunięcia kwot pomiędzy wyżej wymienionymi celami lub (iii) częściowej lub całkowitej zmiany celów 
emisji.  

Pomimo, że pozyskanie środków z Oferty stanowi podstawowy i preferowany wariant finansowania strategii rozwoju 
Emitenta, w przypadku pozyskania mniejszej ilości środków, Emitent będzie finansował realizację celów emisyjnych z 
wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania. Powyższe czynniki mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na 
działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Spółki. 

2.3.6. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Emisja Akcji Nowej Emisji nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

1) Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych; lub 
2) Zarząd nie złoży w terminie wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

serii C6 lub Akcji serii C7; lub 
3) sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji serii C7, a postanowienie to uprawomocni się; lub 
4) sąd rejestrowy wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji 7.300 akcji serii C6, a postanowienie to uprawomocni się; 
5) sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku o wpis rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji serii C6, a zarządzenie to uprawomocni się i nie zostanie złożony poprawnie sporządzony wniosek 
w terminie dopuszczalności jego złożenia; lub 

6) sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku o wpis rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii C7, a zarządzenie to uprawomocni się i nie zostanie złożony poprawnie sporządzony wniosek 
w terminie dopuszczalności jego złożenia; lub 

Przed Datą Memorandum Spółka wyemitowała 7.300 sztuk Akcji serii C6, które zaoferowała w trybie subskrypcji prywatnej 
(zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH) jednemu wybranemu inwestorowi. Umowa, objęcia Akcji serii C6 została zawarta w dniu 21 
kwietnia 2021 r., a na Datę Memorandum Akcje serii C6 nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.  
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Zgodnie z zapisami Uchwały Emisyjnej oraz Uchwały Emisyjnej C6, z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału 
zakładowego do KRS, Uchwała Emisyjna wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem wpisu Uchwały Emisyjnej C6 
do KRS. Zatem rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych uzależniona jest od 
warunku prawnego w postaci uprzedniej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C6. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent, po konsultacji z Koordynatorem Oferty, może w 
każdym czasie i bez podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia Oferty, co 
będzie równoznaczne z odwołaniem emisji Akcji Oferowanych.  

Po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty, wyłącznie 
z ważnych powodów, do których w szczególności należą zdarzenia, które w ocenie Emitenta i Koordynatora Oferty mogłyby 
w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji 
Oferowanych. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych 
terminów Oferty. Terminy te Emitent, po konsultacji z Koordynatorem Oferty, może ustalić później, a informacja zostanie 
przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.  

Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych powodów. Do 
ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: 

 nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby 
mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Emitenta (np. 
zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);  

 nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane powyżej, mogące mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność Emitenta lub mogące skutkować poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub 
istotnym zakłóceniem jego działalności;  

 istotną negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Emitenta 

 zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW, NewConnect lub na innych rynkach 
giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę;  

 sytuację, gdy wynik procesu Zapisów okaże się niesatysfakcjonujący w ocenie Emitenta;  

 nagłe i nieprzewidziane zmiany, mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta oraz 
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pomiędzy Emitentem a Firmą Inwestycyjną w zakresie pośrednictwa w 
proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych.  

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej 
wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, dokonane płatności zostaną zwrócone potencjalnym Inwestorom w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Oferty do skutku. 

W związku z powyższym Inwestor jest obarczony głównie ryzykiem związanym ze stratą finansową, wynikającą z różnicy 
pomiędzy ceną, za którą zostały nabyte Prawa do Akcji a Ceną Akcji Oferowanych. 

Szczegółowo skutki niedojścia Oferty do skutku oraz warunki zwrotu wpłat na rzecz potencjalnych Inwestorów zostały opisane 
w rozdziale Warunki Oferty i zasady dystrybucji. 

2.3.7. Ryzyko związane z podażą akcji  

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich 
wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje 
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania 
się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect mają być docelowo objęte wszystkie akcje Emitenta. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triggo S.A. z 30 grudnia 2020 r. podjęło uchwały o emisji akcji serii D w ramach programu 
motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów, kluczowych pracowników oraz kluczowych 
współpracowników Spółki, które również w przyszłości zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Program 
motywacyjny będzie obowiązywał do 30.12.2030 r., przy czym prawo do objęcia akcji serii D przypadających posiadaczom 
warrantów subskrypcyjnych będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 30.12.2030 roku. Akcje serii 
D będą nabywane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej, czyli 0,10 zł za jedną akcję. 

Na Datę Memorandum, w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez NWZ Spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku i 
zarejestrowanego przez KRS w dniu 5 marca 2021 r., Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta przez emisję do 189.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i o łącznej wartości 
nominalnej nie większej niż 18.900,00 zł, Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie w ramach kapitału 
docelowego przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w tych granicach. Upoważnienie Zarządu 
do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 grudnia 
2023 r. (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału 
docelowego).  
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Na Datę Memorandum Zarząd skorzystał z przyznanego w § 9 Statutu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji, podejmując w dniu 19 kwietnia 2021 r. : 

 Uchwałę Emisyjną dotyczącą Akcji serii C6, na mocy której Zarząd zaoferował 7.300 sztuk akcji serii C6 w trybie 
subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C6 przysługującego 
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w ramach oferty prywatnej. Akcje Serii C6 zostały zaoferowane przez 
Zarząd w ramach oferty prywatnej jednemu wybranemu inwestorowi, z którym umowa objęcia akcji została zawarta w 
dniu 21 kwietnia 2021 r. 

 Uchwałę Emisyjną, na mocy której Zarząd oferuje 45.500 sztuk akcji serii C7 w ramach subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 
pkt 3 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C7 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; oraz 
w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w 
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem 
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z 14 czerwca 2017 r., na zasadach 
określonych w memorandum informacyjnym Spółki. 

Tym samym, pozostała do wykorzystania wartość kapitału docelowego wynosi na Datę Memorandum 13.620,00 zł, tzn. 
odpowiada 136.200 szt. akcji.  

2.3.8. Ryzyko spadku kursu akcji Spółki po zakończeniu okresu zbywalności Spółki (lock-up) lub w przypadku 
przekonania inwestorów, że sprzedaż będzie miała miejsce  

Na Datę Memorandum Spółka zawarła umowy ograniczające zbywalność Akcji Istniejących (umowy lock-up) z Głównymi 
Akcjonariuszami oraz Januarym Ciszewskim. Umowy te obejmują łącznie 1.080.534 akcji, dających łącznie 71,75% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowy opis postanowień umów lock-up, odnoszących się do akcji, 
został zamieszczony w rozdziale „Dane o Emisji”.  

Umowy te ograniczają możliwość sprzedaży Akcji Spółki w okresie 6 lub 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki 
na rynku NewConnect. 

Zawarte umowy lock-up, przewidują, że znaczące wzrosty kursu akcji Spółki po rozpoczęciu ich notowania w ASO będą 
powodowały stopniowe zmniejszanie ograniczeń zbywania akcji objętych lock-up. Oznacza to, ze każdorazowy wzrost wyceny 
rynkowej Spółki o 50 mln zł, gdzie wartość rynkowa spółki liczona będzie jako iloczyn sumy akcji serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, a także Akcji serii C7 (które mają być przedmiotem oferty publicznej) i kursu zamknięcia akcji na NewConnect, 
uwalniać będzie spod rygorów ograniczeń każdorazowo nową pulę Akcji objętych lock-up w wielkości równej 10% liczby akcji 
objętych Umową z dnia jej zawarcia. Za wzrost wartości rynkowej uznaje się taki wzrost, w którym wartość Spółki (liczona 
zgodnie z przedstawionym wyżej algorytmem) przekracza dany próg przez kolejnych 5 dni sesyjnych. Przyjmuje się, iż 
wartością wyjściową (liczoną zgodnie z przedstawionym wyżej algorytmem) będzie wartość 200 mln zł, a po każdorazowym 
przekroczeniu wartości spółki o kolejne 50 mln zł, spod rygoru ograniczenia uwalnia się kolejną pulę akcji. 

Po wygaśnięciu ograniczeń wynikających z tych umów, ww. akcjonariusze będą mogli zbyć akcje Spółki. Nie ma pewności co 
do tego, czy w przyszłości ww. akcjonariusze będą chcieli sprzedać swoje akcje. Jednakże cena rynkowa akcji Spółki mogłaby 
istotnie spaść, jeżeli po wygaśnięciu wspomnianych wcześniej ograniczeń ww. akcjonariusze podejmą decyzje o sprzedaży 
akcji lub gdyby uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki zamiar. Sprzedaż znaczącej liczby akcji Spółki w przyszłości lub 
przekonanie, że taka sprzedaż może mieć miejsce, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową akcji Spółki, a także na 
zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych. 

2.3.9. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF 
sankcji  

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na 
podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, Koordynatora Oferty lub inne podmioty 
uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub Koordynatora Oferty lub 
uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w 
przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 1, Ustawy o Ofercie Komisja może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  
3) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 

publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi 
na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące 
w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może 
wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od 
rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w 
zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.  
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W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane w 
powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w 
znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,  

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, 
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może 

mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić 
do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 
uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich 
ocenę,  

a ich stosowanie przez Komisję może być wielokrotne.  

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o 
Ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

2.3.10. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem 
w tym zakresie  

Po przeprowadzeniu emisji Akcji Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.  

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator ASO może podjąć uchwałę 
o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego 
ryzyka może spowodować opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu 
obrotu.  

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych 
wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie przekazać Emitentowi kopię 
stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, 
może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii 
Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu 
do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator ASO uzna, że 
wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, 
bez zasięgania opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów 
wprowadzenia akcji do obrotu w ASO. 

2.3.11. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w 
Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, GPW jako organizator ASO, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

 na wniosek emitenta, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora ASO 
zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.  

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator ASOf zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres 
wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.  

Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu 
danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., 
jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia 
informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie 
lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”), chyba że takie zawieszenie mogłoby 
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 
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 na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem 
do obrotu na rynku regulowanym,  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta 
dodatkowych warunków, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym 
wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, 
dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator ASO wyklucza lub 
odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu obrotu:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: - w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, - po upływie 6 miesięcy od 
dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta lub postanowienia o oddaleniu przez 
sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie 
na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, organizator 
ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu 
danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli 
takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji 
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby 
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  

 W przypadku gdy w ocenie organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy 
wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 
Doradcy, organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 
3) i 4).  

 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego 
w decyzji organizatora ASO podjętej na podstawie § 17b ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej 
umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej 
umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora ASO, z 
zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał 
prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji 
organizatora ASO.  

 W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w 
terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie 
wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator ASO może wykluczyć instrumenty 
finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje 
się odpowiednio.  

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) 
(„Ustawa o Obrocie”) stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 
Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o Obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin 
ten może ulec przedłużeniu. Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o Obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w 
przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
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alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
naruszenia interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót 
nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

2.3.12. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest 
potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie, Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów 
wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia wprowadzenia papierów wartościowych do 
alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych 
okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 
10 ust. 4 Ustawy o Ofercie lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do 
wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, 
związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji 
poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do 
informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by 
właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

 w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 euro lub 15 % całkowitych rocznych obrotów 
osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w 
państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 
2014 r., 

 w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 euro lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na 
podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., 
oraz 

 w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 euro, a w państwie członkowskim, w którym 
walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów 
Rozporządzenia MAR.  

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków 
wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie, KNF może: - 
wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery 
wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na 
który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa 
w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 
5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 
5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim 
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku 
naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie Komisja może nakazać 
podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym 
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terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu 
na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum 
informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje 
związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 
rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do 
obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 
ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega 
grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do 
art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do 
publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których 
mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 
informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 
100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej.  

Stosownie do art. 174 Ustawy o Obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia 
MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja 
może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, 
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 174a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił 
zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na 
emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do 
kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o 
której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 
unikniętej straty. Zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. Zgodnie z art. 176c 
Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy 
o Obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów 
oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w 
przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji. W wyniku nałożonych sankcji obrót 
akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może 
bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta 

2.3.13. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje  

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią inwestycją 
w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:  

 posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka 
związanego z inwestowaniem w Akcje;  

 posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w 
kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel 
inwestycyjny;  

 posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z 
inwestowaniem w Akcje;  

 w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

 posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 
rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na 
inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka; 

 posiadać tolerancję na ryzyko i tolerancję na poniesienie strat, jakie mogą zaktualizować się w przypadku tej 
inwestycji. 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Akcje, podlega 
przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe organy tych podmiotów. 
Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy 
oraz w jakim zakresie:  

 Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa,  
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 Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia  

 Oraz obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.  

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu 
ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad. 

2.3.14. Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert 

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie 
wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie 
z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) 
NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z 
zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji 
emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym 
ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze 
wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) 
obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO lub (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO lub (c) kara upomnienia 
na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub (e) zawieszenie obrotu 
akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na 
podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania 
sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta 
nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji. 

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są: 
(i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl oraz (ii) notowane 
w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu 
informacji o dokonanej kwalifikacji. 

Pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji Emitenta wprowadzanych do obrotu w ASO nastąpi nie wcześniej niż po 
upływie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji, a do tego czasu akcje te będą zakwalifikowane do segmentu 
NewConnect Base, z zastrzeżeniem możliwości ich zakwalifikowania do segmentu NewConnect Alert w szczególnych 
przypadkach przewidzianych w Uchwale. Kwalifikacja akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert może mieć niekorzystny 
wpływ na ich wycenę. 

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie 
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 
wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu 
obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego. 

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są 
w systemie notowań ciągłych – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu 
informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – o ile Organizator ASO nie postanowi o ich notowaniu w 
systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

2.3.15. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem 
prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem autoryzowanego 
doradcy z listy autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO Obrotu w przypadku: 

1. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu co najmniej 3 lat od dnia 
pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy 
na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO, 

2. zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie, 
3. skreślenia autoryzowanego doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki 
autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

2.3.16. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku, lub zawieszenia prawa 
do wykonywania zadań animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o 
animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 
w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – 
określonych w Załączniku Nr 6 do Regulaminu ASO. 
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Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie 
obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 3 Regulaminu ASO, w szczególności z uwagi na 
charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym 
systemie obrotu innym niż prowadzony przez organizatora ASO. 

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 
ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu 
instrumentami finansowymi tego emitenta. 

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku (i) rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w 
alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia 
właściwej umowy z animatorem rynku lub (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku – o ile organizator 
ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 
jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku, na podstawie umowy zawartej z organizatorem ASO, zobowiązany jest do 
nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym 
systemie obrotu w celu wspomagania płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach 
określonych przez organizatora ASO. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań 
Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub 
umową, o której mowa powyżej. 

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy 
z animatorem rynku, organizator ASO Obrotu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w 
systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie 
wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.  
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3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w memorandum 

3.1. Emitent 

Firma (nazwa): Triggo Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres emitenta: Łomianki, ul. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki 

Dane teleadresowe: tel. +48 22 391 52 96 

Adres głównej strony internetowej: www.triggo.city 

Adres poczty elektronicznej: triggo@triggo.city 

REGON: 362994827 

NIP: 9542760054 

Sposób reprezentacji Emitenta 

W razie powołania zarządu jednoosobowego prezes zarządu jest uprawniony do 
samodzielnej reprezentacji spółki, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego, do 
reprezentowania spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu 
spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka 
zarządu łącznie z prokurentem 

 

Oświadczenie Emitenta 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 
stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 
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3.2. Koordynator Oferty 

Firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Numer KRS: 0000048901 

Numer REGON: 010648495 

Numer NIP: 5261026828 

Telefon: +48 22 50 43 104 

Adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl 

Strona www: www.bossa.pl 

 

Oświadczenie Koordynatora Oferty 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Koordynatora Oferty 
stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego  

 

Działając w imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, że zgodnie z 
naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w Memorandum w częściach, za których 
sporządzenie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  ponosi odpowiedzialność, są zgodne ze stanem faktycznym i 
nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w 
niniejszym Memorandum ograniczona jest do następujących rozdziałów Memorandum: „Czynniki ryzyka związane z emisją 
oferowanych papierów”, „Określenie zasad dystrybucji”, załączniki do Memorandum: definicji i objaśnień skrótów w zakresie 
dotyczącym zasad dystrybucji, listy punktów obsługi emisji klienta przyjmujących zapisy na Akcje”. 

 

 

_________________________ 
Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu 

_________________________ 
Agnieszka Wyszomirska 

Prokurent 
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4. Dane o emisji 

4.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem 
rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz 
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

4.1.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych 

Przedmiotem Oferty Publicznej jest 45.500 akcji zwykłych, na okaziciela serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.550,00 zł. 

4.1.2. Uprzywilejowanie akcji 

Akcje Oferowane nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Wszystkie Akcje Emitenta 
są akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Statut nie przewiduje uprawnień osobistych akcjonariuszy. 

4.1.3. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Zawarte w Memorandum informacje o ograniczeniach związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania 
tych praw, w tym prezentujące rozwiązania wynikające z przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku 
z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie praw związanych z akcjami u doradców prawnych. 

4.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

4.1.3.2. Ograniczenia umowne, obowiązki i ograniczenia wynikające z umów lock-up 

Na Datę Memorandum nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności Akcji Serii C7.  

Na Datę Memorandum Spółka zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki umowy ograniczające zbywalność Akcji 
Istniejących przez tych akcjonariuszy (umowy typu lock-up). Do Daty Memorandum umowy lock-up zostały zawarte z 
akcjonariuszami wymienionymi w tabeli poniżej. 

Akcjonariusz 

Łączna liczba akcji (i 
liczba głosów na 

WZ) objętych 
umową lock-up 

Udział w kapitale 
zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZ (%) 
(na Datę Memorandum) 

Udział w kapitale 
zakładowym i w ogólnej 
liczbie głosów na WZ (%) 

(z uwzględnieniem akcji serii 
C6 i C7* 

Okres obowiązywania 
umowy lock-up (od 

daty pierwszego 
notowania akcji) 

Rafał Budweil 705 086 46,82% 45,23% 18 miesięcy 

Anna Apel 160 389 10,65% 10,29% 18 miesięcy 

Wojciech Apel 160 389 10,65% 10,29% 18 miesięcy 

January Ciszewski 30 230 2,01% 1,94% 6 miesięcy 

RAZEM 1 056 094 70,12% 67,75%  

‘* Udział akcji objętych umowami lock-up w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ po rejestracji w KRS 7.300 Akcji Serii C6 
oraz 45.500 Akcji Serii C7 (tj. przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Nowej Emisji). 

Łącznie, na Datę Memorandum, umowami lock-up zostały objęte 1.056.094 Akcje Istniejące, które stanowią na Datę 
Memorandum 70,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 70,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Po rejestracji w KRS Akcji Serii C6 i C7 (przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Nowej Emisji), akcje objęte wyżej wymienionymi 
umowami lock-up stanowić będą 67,75% w kapitale zakładowym Spółki. 

Zgodnie z zawartymi umowami lock-up akcjonariusze zobowiązali się, iż z zastrzeżeniem odpowiedzi na wezwanie do 
zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz transakcji pozasesyjnych (pakietowych) oraz sprzedaży wykonywanej poza 
rynkiem NewConnect na podstawie umów cywilno-prawnych, w okresie kolejnych 6 lub 18 (w zależności od serii Akcji) 
miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, 
nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie Akcji, ani nie będą zawierali 
umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych Akcji w przyszłości.  

Zawarte umowy lock-up, przewidują, że znaczące wzrosty kursu akcji Spółki po rozpoczęciu ich notowania w ASO będą 
powodowały stopniowe zmniejszanie ograniczeń zbywania akcji objętych lock-up. Oznacza to, ze każdorazowy wzrost wyceny 
rynkowej Spółki o 50 mln zł, gdzie wartość rynkowa spółki liczona będzie jako iloczyn sumy akcji serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, a także Akcji serii C7 (które mają być przedmiotem oferty publicznej) i kursu zamknięcia akcji na NewConnect, 
uwalniać będzie spod rygorów ograniczeń każdorazowo nową pulę Akcji objętych lock-up w wielkości równej 10% liczby akcji 
objętych Umową z dnia jej zawarcia. Za wzrost wartości rynkowej uznaje się taki wzrost, w którym wartość Spółki (liczona 
zgodnie z przedstawionym wyżej algorytmem) przekracza dany próg przez kolejnych 5 dni sesyjnych. Przyjmuje się, iż 
wartością wyjściową (liczoną zgodnie z przedstawionym wyżej algorytmem) będzie wartość 200 mln zł, a po każdorazowym 
przekroczeniu wartości spółki o kolejne 50 mln zł, spod rygoru ograniczenia uwalnia się kolejną pulę akcji. 
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Mając powyższe na uwadze, w zależności od wyceny rynkowej akcji Spółki przed dniem wygaśnięcia Umowy lock-up, 
ograniczenie zbywalności określone w umowie obejmuje:  

  
Liczba akcji objętych umowami lock-up w zależności od wyceny rynkowej Spółki w okresie obowiązywania umów 

lock-up (według poszczególnych akcjonariuszy) 

Akcjonariusz 
poniżej 

200 mln zł 
powyżej 

250 mln zł 
powyżej 

300 mln zł 
powyżej 

350 mln zł 
powyżej 

400 mln zł 
powyżej 

450 mln zł 
powyżej 

500 mln zł 
powyżej 

550 mln zł 
powyżej 

600 mln zł 

Rafał Budweil 705 086 637 751 566 890 496 028 425 167 354 306 283 445 212.584 141 722 

Anna Apel 160 389 143 506 126 623 109 740 92 857 75 974 59 091 42 208 25 325 

Wojciech Apel 160 389 143 506 126 623 109 740 92 857 75 974 59 091 42 208 25 325 

January Ciszewski 30 230 26 452 22 673 18 894 15 115 11 336 7 558 3 779 0 

RAZEM 1 056 094 951 215 842 809 734 402 625 996 517 590 409 185 88 195 192 372 

Udział w kapitale 
zakładowym*  

67,75% 61,02% 54,07% 47,11% 40,16% 33,20% 26,25% 5,66% 12,34% 

* Udział akcji objętych umowami lock-up w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZ po rejestracji w KRS 7.300 Akcji Serii C6 
oraz 45.500 Akcji Serii C7 (tj. przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Nowej Emisji). 

Ponadto, na Datę Memorandum, Emitenta nie wyklucza zawierania kolejnych umów typu lock-up, z pozostałymi 
akcjonariuszami Spółki, na warunkach zbliżonych do opisanych powyżej. 

4.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie i zasad obrotu giełdowego na GPW 

Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Istniejące będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO, na rynku 
NewConnect.  

Obrót zdematerializowanymi akcjami podlega m.in. przepisom Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie, 
prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Obrocie, 
umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą 
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze 
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno 
zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki 
przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło 
na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów 
wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie. Zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o Obrocie, Dokonanie zapisu na 
rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której mowa powyżej, następuje po dokonaniu zarejestrowania 
przeniesienia papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 
1 Ustawy o Obrocie.  

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o Obrocie, zobowiązanie się do zbycia papierów wartościowych w transakcji zawartej w obrocie 
zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych zbywcy jest dopuszczalne, o ile: 

1) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji, której rozliczenie jest zabezpieczone przez fundusz, o 
którym mowa w art. 65, art. 68 lub art. 68d Ustawy o Obrocie, lub 

2) następuje w ramach tej samej transakcji, w której zbywca zobowiązał się i stał się uprawniony do nabycia tej 
samej liczby takich samych papierów wartościowych, a rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż 
rozrachunek zbycia, lub 

3) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zawartej na zagranicznym rynku regulowanym, lub 
4) następuje w ramach transakcji krótkiej sprzedaży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych 
aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U.UE.L.2012.86.1 z późn. zm), lub 

5) zostały one uprzednio przeniesione przez zbywcę na podstawie umowy pożyczki papierów wartościowych lub 
z zastrzeżeniem prawa odkupu, a rozrachunek ich zwrotu lub odkupu nastąpi nie później niż rozrachunek 
zbycia. 

Zgodnie z art. 7 ust. 5b Ustawy o Obrocie, przepisy art. 7 ust. 1-5 Ustawy o Obrocie nie wyłączają prawa do zobowiązania się 
do zbycia papierów wartościowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów 
wartościowych zbywcy. 

Zasady obrotu giełdowego na rynku NewConnect, w tym składania zleceń i rozliczania transakcji, regulują przepisy Ustawy o 
Obrocie, Ustawy o Ofercie oraz Regulamin ASO. 

4.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 
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Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o Ofercie, Emitent, wraz z wprowadzeniem jego akcji do obrotu na rynku NewConnect, 
nabędzie status spółki publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety 
akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, 
szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie, obowiązki te spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 
3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
c) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, 
d) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 
4) na funduszu emerytalnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne 
zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

5) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 
głosu na walnym zgromadzeniu, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu; 

6) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

7) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez 
osobę trzecią, o której mowa w punkcie 5 lit. a powyżej, akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

8) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, 
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach; 

9) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w Ustawie o Ofercie powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w 
spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, a także w związku ze 
zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązki określone w Ustawie o Ofercie powstają 
również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w 
podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 
przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Zgodnie art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w Ustawie o 
Ofercie: 

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 
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2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
o Ofercie - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone 
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa; 

4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych 
przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których 
pełnomocnik ma umocowanie. 

Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o Ofercie, przepisu art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie nie stosuje się do Skarbu Państwa i 
podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem że: 

1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego 
zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają 
niezależnie. 

4.1.6. Ujawnianie stanu posiadania akcji 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej albo 

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a 
w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15z%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% 
lub mniej ogólnej liczby głosów 

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w 
którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 
dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.  

Dniami sesyjnymi w powyższym rozumieniu są dni sesyjne określone przez GPW zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie, powstaje również w przypadku: 

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 
a. 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań, 
b. 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 

regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 
2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie powstaje w przypadku, gdy 
po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia 
nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zakres informacji jakie powinno zawierać zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie określa art. 69 
ust. 4 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie 
powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, 
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa 
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, 
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 
finansowych, które: 
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1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, 
z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 
skutków instrumentów finansowych określonych w punkcie 1 powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te 
są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba głosów posiadanych w 
spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest 
posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o Ofercie, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, 
związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu 
finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z 
dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.U.UE.L.2015.120.2 z 
późn. zm.). Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U.UE.L.2012.86.1 z późn. zm).  

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia 
akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek 
nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, spółka publiczna jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji, w 
zakresie określonym w art. 69 Ustawy o Ofercie, równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej 
rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, lub podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w 
którym są notowane te akcje. W przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie, spółka 
publiczna może sporządzić informację, o której mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, w języku angielskim. 

4.1.7. Wezwania 

Obowiązki dotyczące konieczności ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z 
przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o których mowa odpowiednio w art. 73 i art. 
74 Ustawy o Ofercie, nie powstają w przypadku nabywania akcji spółek, których akcje wprowadzone są wyłącznie do 
alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego (art. 75 ust. 3 pkt 1) Ustawy o Ofercie). 

4.1.8. Akcje obciążone zastawem 

Na podstawie art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być 
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 103). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 
1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 

4.1.9. Przymusowy wykup akcji (squeeze – out) 

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 
od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce 
publicznej, przysługuje, w terminie 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, 
do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem 
przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie 
te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu (art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 82 ust. 6 Ustawy o Ofercie, odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem art. 82 
ust. 2a Ustawy o Ofercie, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 
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Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 
nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia 
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu (art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

4.1.10. Przymusowy odkup akcji (sell – out) 

Na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez 
niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa 
się na piśmie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez 
innego akcjonariusza. Zgodnie z art. 83 ust. 1a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu 
progu 95% ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia 
posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu, o którym mowa w art. 83 ust. 1, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 
95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia 
(art. 83 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa 
również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie 
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów.  

Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia 
akcji na zasadach, o których mowa w art. 83 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, uprawniony jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do 
otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie (art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Zgodnie 
z art. 83 ust. 5 Ustawy o Ofercie, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający 
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

4.1.11. Pozbawienie prawa głosu z akcji 

Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji na podstawie art. 83a ust. 1 Ustawy o Ofercie. 
Również akcjonariusz nie może żądać odkupu akcji w trybie przepisu art. 83a Ustawy o Ofercie w przypadku ogłoszenia 
upadłości spółki lub wydania postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek 
spółki nie wystarcza albo wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej 
będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie (stosowane bezpośrednio lub w drodze odesłania zawartego w art. 87 Ustawy o 
Ofercie). 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, nie 
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych 
ustaw. 

4.1.12. Obowiązki związane z nabywaniem akcji związane z ochroną konkurencji 

Zarówno na płaszczyźnie prawa polskiego jak i prawa Unii Europejskiej ustanowione zostały obostrzenia w zakresie 
koncentracji przedsiębiorców. 

Na gruncie prawa polskiego zasady koncentracji przedsiębiorców określa Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z z 
dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), („Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów”). Zgodnie z art. 13 ust. 
1 tej ustawy, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub 

2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 ustawy dotyczy 
zamiaru: 

3) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
4) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców; 

5) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
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6) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz 
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli 
obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez 
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, 
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie 
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia 
nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 

majątku lub tych akcji albo udziałów; 
5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży; 

6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub 
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana; 

7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Dokonanie przy tym koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 
dominującego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy, 
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. W 
przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obrót, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 tej ustawy, obejmuje obrót przedsiębiorców przejmujących kontrolę lub nabywających część mienia i 
pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy oraz obrót realizowany 
przez nabywaną część mienia lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych. 
Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, 
obejmuje również część obrotu przedsiębiorców: 

1) nad którymi przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji lub przedsiębiorcy należący do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, sprawują kontrolę wspólnie 
z innym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami - proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę. 
Przepis art. 16 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio; 

2) którzy sprawują wspólnie kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący 
w koncentracji - proporcjonalnie do liczby przedsiębiorców sprawujących kontrolę. Przepisy punktu 1 powyżej oraz art. 
16 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio. 

Obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno 
przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. Jeżeli przedsiębiorca, nad 
którym ma zostać przejęta kontrola lub jego przedsiębiorcy zależni sprawują kontrolę nad przedsiębiorcą wspólnie z innym 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, przepis art. 16 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się 
odpowiednio. 

Jeżeli jednocześnie lub w okresie nie dłuższym niż 2 lata: 

1) następuje przejęcie kontroli nad co najmniej dwoma przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej - 
obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje łącznie obrót 
wszystkich tych przedsiębiorców, jak i ich przedsiębiorców zależnych; 

2) przedsiębiorca nabywa części mienia należące do innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej samej 
grupy kapitałowej - obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
obejmuje łączny obrót zrealizowany przez wszystkie te części mienia; 
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3) następuje przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz 
nabycie części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - obrót, o którym mowa 
w art. 14 pkt 1b Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, 
nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie 
nabywane części mienia. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi 

- określając w decyzji termin spełnienia warunków. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 
rynku. Może jednak wydać, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od 
zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego lub może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Decyzje, o których mowa powyżej, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana, 
chyba że termin ich obowiązywania zostanie przedłużony na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może uchylić decyzje, o których mowa powyżej, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są 
odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których 
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu 
orzeka co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli w przypadkach, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 
możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Zgodnie przy tym z art. 21 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 
ustawy, nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia 
Prezesowi Urzędu zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, oraz w przypadku niewykonania decyzji o 
zakazie koncentracji. 

Zasady koncentracji przedsiębiorców na gruncie prawa europejskiego określa Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Koncentracja w rozumieniu przepisów powyższego Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji występuje w przypadku, gdy 
trwała zmiana kontroli wynika z: 

a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub 
b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej 

przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych 
przedsiębiorstw, czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy 
lub w jakikolwiek inny sposób. 

Podstawę kontroli muszą przy tym stanowić prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie i 
uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w 
szczególności przez: 

a) własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa; 
b) prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa. 

Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 
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a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub 
b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają 

uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw. 

Także utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu 
gospodarczego stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 

Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność 
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie 
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części 
tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie 
takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą 
na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu 
tego okresu; 

b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego 
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych 
postępowań; 

c) działania określone w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 
5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) 
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem że 
prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków 
organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania 
pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych 
przedsiębiorstw. 

Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli: 

a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000 mln euro; oraz 
b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, 

wynosi więcej niż 250 mln euro, 

- chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów 
określonych powyżej, ma wymiar wspólnotowy, w przypadku gdy: 

a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500 mln euro; 
b) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi więcej niż 100 mln euro; 
c) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny obrót każdego z co najmniej 

dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz 
d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 100 mln euro, 

- chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone w powyższym rozporządzeniu zgłasza się Komisji Europejskiej przed ich 
wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia 
można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia 
umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, 
pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Komisja Europejska wydaje decyzje, w której uznaje zgłoszoną koncentrację za zgodną lub niezgodną ze wspólnym rynkiem.  

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie może zostać wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu 
uznania jej przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym rynkiem. Wyjątki od tej zasady określają przepisy 
Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 

4.1.13. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR 

4.1.13.1. Obowiązki związane z informacjami poufnymi 

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie: 
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1) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych, 
2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych, lub 
3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Do celów Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 

a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na 
ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały 
podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich 
instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a 
które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich 
instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie 
oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 
odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób 
precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, 
jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów 
finansowych; 

d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także 
informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w 
trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby 
emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można 
zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało 
miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do 
prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego 
celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób 
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane 
z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego 
w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa 
w niniejszym artykule. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub 
sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają z kolei informacje, których racjonalny 
inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub 
na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie 
informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta 
dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się 
za wykorzystywanie informacji poufnej. 

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania 
informacji poufnych zgodnie z art. 8 ust. w Rozporządzenia MAR ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w 
posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których 
informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące 
instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Rozporządzenia MAR, stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 
Rozporządzenia MAR, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba 
stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 
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Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 
z racji: 

a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień 
do emisji; 

b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 
c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub 
d) zaangażowania w działalność przestępczą. 

Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji 
poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są 
to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie zgodnie z 
prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, 
anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

Wykorzystanie informacji poufnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny w wysokości 5.000.000 zł albo karą 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obiema tymi karami łącznie (art. 181 Ustawy o Obrocie). 

4.1.13.2. Manipulacje na rynku 

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania 
dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 

1) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 
a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt 

towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich 
ceny; lub 

b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie 
dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi 
praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR; 

2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę 
jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub 
innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które 
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt 
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, 
lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy 
osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub 
wprowadzające w błąd; 

4) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających 
w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane 
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące 
manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży 
lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji 
produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, 
ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może 
skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym 
cenami otwarcia i zamknięcia; 

3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, 
w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które 
wywołuje jeden ze skutków, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia MAR poprzez: 

a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich 
spowodowania; 
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b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo 
utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub 
destabilizacją arkusza zleceń; lub 

c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie 
podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu 
zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania 
opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego 
na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu 
pozycji na danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym 
na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych 
na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 
produktu opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 
konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 

Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, jest osobą prawną, postanowienia art. 12 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie 
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu 
działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Zgodnie z art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie, naruszenie zakazu manipulacji jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 
5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie 
mające na celu manipulację zagrożone jest karą grzywny do 2.000.000 zł (art. 183 ust. 2 Ustawy o Obrocie). 

4.1.3.6.3. Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i okres zamknięty 

W rozumieniu Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika 
rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 Rozporządzenia MAR, która: 

1) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub 
2) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania 
decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. 

Z kolei „osoba blisko związana” w rozumieniu Rozporządzenia MAR oznacza: 

1) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 
2) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 
3) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co 

najmniej roku; lub 
4) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca 

obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub 
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze 
są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby; 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają 
emitenta oraz właściwy organ o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów 
dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; 

Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji, jeżeli łączna kwota 
transakcji osiągnie próg określony w zależności od przypadku w art. 19 ust. 8 lub 9 Rozporządzenia MAR w trakcie jednego 
roku kalendarzowego. Zgodnie z tym przepisami, obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, 
gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego, o ile właściwy organ nie podjął 
decyzji o podwyższeniu progu. Próg w wysokości 5.000 euro oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji 
wszystkich transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 

Do celów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do ustanawiania 
obowiązków powiadamiania innych niż obowiązki, o których mowa w niniejszym artykule, osoby, o których mowa w tym 
przepisie, powiadamiają właściwe organy o wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby.  

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze zobowiązani są powiadomić na piśmie 
osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach wynikających z niniejszego art. 19 Rozporządzenia MAR i przechowywać kopię 
tego powiadomienia. 

Powiadomienie o transakcjach powinno zawierać następujące informacje: 

1) nazwisko osoby, 
2) przyczynę powiadomienia, 
3) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, 
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4) opis i identyfikację instrumentu finansowego, 
5) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem programów opcji 

na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR, 
6) datę i miejsce transakcji, oraz 
7) cenę i wolumen transakcji.  

W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień 
ustanowienia zastawu. Transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także te wskazane w art. 19 ust. 7 
Rozporządzenia MAR, m.in. transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki 
zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu oraz transakcje zawierane przez osobę 
zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu 
osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w ramach 
uznania; 

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może również dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na 
rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub 
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni 
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, 
które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta 
są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym, chyba że emitent na zasadach określonych w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia 
MAR zezwolił osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony 
trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. 

Za naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych w art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie przewidziana jest 
kara pieniężna w wysokości do 2.072.800 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 
unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent udzielił osobie pełniącej obowiązki zarządcze zgody na dokonanie 
transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem przepisów prawa, KNF może zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie, 
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN. 

4.1.14. Ograniczenia i obowiązki wynikające z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie dotyczy 
tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych 
przekraczających określone progi przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 
stosuje się wyłącznie do koncentracji przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. 
Koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
przeprowadzeniem. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5.000.000.000 
euro, oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 euro, 

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację o wymiarze 
wspólnotowym, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000 
euro, 

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE łączny obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 euro,  

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE ujętych dla celów wskazanych w punkcie powyżej łączny 
obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000 
euro, oraz  

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 euro,  

chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

4.1.15. Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane między innymi z nabywaniem 
akcji. 
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Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 
euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie do 
przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami w 
rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców a także między innymi osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej 
jednym podmiotem poprzez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły 
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców. 

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
• przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku lub w 

jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców, 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa, 
• nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót 
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: (a) 
jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, w drodze przejęcia, nie przekroczył na terytorium RP 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 euro; (b) 
jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru 
koncentracji równowartości 10.000.000 euro; (c) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 
należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 
należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie 
kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 euro; (d) polegającej na czasowym 
nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej 
instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje 
praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (e) polegającej na czasowym 
nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie 
będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, (f) przedsiębiorców należących 
do tej samej grupy kapitałowej, (g) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu 
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej 
oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się 
od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub 
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z 
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nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia 
poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Prezes UOKiK może między innymi nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał 
koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 

4.1.16. Ustanowione zabezpieczenia 

Na Datę Memorandum Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na Akcjach. 

4.1.17. Świadczenia dodatkowe 

Z posiadaniem żadnej z Akcji nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Emitenta ani innych osób. 

4.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 
wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 
wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

Ze względu na fakt, że na Datę Memorandum nie jest znana ostateczna liczba Akcji serii C7, na które zostaną złożone zapisy 
w ramach Oferty, niemożliwe jest precyzyjne określenie wielkości wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych. Przy założeniu, 
że zostaną przydzielone wszystkie oferowane Akcje serii C7, Emitent planuje pozyskać z emisji Akcji serii C7 środki pieniężne 
netto w kwocie ok. 5,9 mln zł. 

Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji serii C7 będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji serii C7 
przydzielonych w ramach Oferty oraz łącznej wysokości kosztów Oferty. 

Wykorzystanie wpływów z emisji Akcji serii C7 

Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii C7 na realizację następujących celów, zgodnie z 
prezentowanym poniżej priorytetem ważności: 

Cel nr 1: Wdrożenie (produkcja) pilotażowe pojazdów Triggo i promocja (do 3,4 mln zł) 

Spółka zamierza zlecić produkcję i wdrożyć w ramach pilotażu 30 pojazdów, które zostaną poddane testom na drogach 
publicznych. Egzemplarze serii pilotażowej zostaną udostępnione do testowania potencjalnym partnerom pilotażu w 
Singapurze, w Wielkiej Brytanii oraz w Europie. Bezpośrednim celem wdrożenia pilotażowego będzie przetestowanie 
pojazdów w warunkach realnej eksploatacji, zebranie opinii kierowców testowych i ujawnienie ewentualnych mankamentów 
wymagających usprawnień konstrukcyjnych pojazdu. Parametry jazdy podlegać będą stałemu monitorowaniu oraz bieżącej 
interpretacji przez wyspecjalizowanych pracowników Spółki, co usprawni proces wprowadzanych modyfikacji.  

Celem akcji pilotażowej jest również przedstawienie fizycznych egzemplarzy pojazdu potencjalnym odbiorcom w krajach, w 
których Triggo zdołał zyskać popularność na bazie dotychczasowych materiałów medialnych. Spółka spodziewa się, że 
efektem prowadzonych działań pilotażowych będzie wzmożenie obecności Triggo w lokalnych mediach głównego nurtu oraz 
w mediach społecznościowych, co wpłynie na perspektywy komercjalizacji Triggo jako produktu skierowanego do 
użytkowników platform MaaS.  

Montaż pojazdów będzie realizowany przez zakontraktowanego przez Spółkę, wykwalifikowanego podwykonawcę o 
ugruntowanej pozycji na rynku w produkcji małoseryjnej – zakład AMZ-Kutno S.A. Wspomniany wolumen pojazdów Spółka 
zakłada odebrać od AMZ-Kutno S.A. na przełomie 2021/2022. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że na terminowość prac mogą 
wpłynąć ewentualne opóźnienia w montażu pojazdów wynikający z niestabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej 
spowodowanej globalną pandemią Covid-19, która może spowodować przerwanie lub opóźnienie płynności łańcucha dostaw.  

Dodatkowo, w ramach środków przeznaczonych na program pilotażowy, Spółka prowadzić będzie szeroko zakrojone działania 
promocyjne we własnym zakresie, których celem będzie zarówno zwiększenie zasięgu medialnego przeprowadzanej akcji 
pilotażowej jak i zaznajamianie nowych odbiorców z pojazdem. Do działań tych Spółka wlicza: produkcję materiałów wideo 
obrazujących przebieg pilotażów z poszczególnymi partnerami, produkcję materiałów produktowych (wideo oraz 
fotograficznych) oraz ich globalna promocja w mediach społecznościowych, udostępnianie prototypów do testowania przez 
wyselekcjonowanych influencerów o globalnym zasięgu oraz dziennikarzy z branż lifestylowych, motoryzacyjnych oraz 
nowych technologii, emisję międzynarodowych materiałów prasowych. 

Cel nr 2: Uzyskanie homologacji europejskiej L7e-CP i opracowanie wersji homologacyjnej L5 (do 1,5 mln zł) 

Uzyskanie homologacji warunkuje dopuszczenie pojazdu do szerokiego użytku na drogach publicznych. Homologacja L7e-CP 
jest natywną kategorią, pod kątem której pojazd Triggo został zaprojektowany. Proces homologacyjny rozpoczął się pod 
koniec 2020 roku i Spółka oczekuje uzyskania świadectwa homologacji w drugiej połowie 2021 roku. Ważne uzupełnienie 
homologacji kategorii L7e-CP stanowi homologacja kategorii L5 (w Europie) i pokrewne jej świadectwa homologacji 
motocyklowej na wybranych rynkach pozaeuropejskich. Dzięki nim Triggo stanie się dostępne dla użytkowników w większości 
stanów USA – w tym w Kalifornii, jak również na rynkach azjatyckich - w tym w Singapurze.  
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Od strony technicznej adaptacja pojazdu Triggo do uzyskania wyżej wymienionej kategorii homologacyjnej możliwa jest do 
osiągnięcia przez Spółkę przy minimalizacji kosztów przeznaczonych na R&D. Modułowa konstrukcja Triggo zaprojektowana 
została w taki sposób, aby poszczególne jej segmenty mogły zostawać poddawane zmianom w zakresie konstrukcyjnym, nie 
naruszając przy tym konstrukcji pozostałych. Dzięki temu, modyfikacje w obszarach tylnego modułu sterowania kierunkowego 
oraz modułu napędowego konieczne do przystosowania pojazdu do uzyskania homologacji L5 mogą zostać wdrożone 
relatywnie niewielkimi nakładami finansowymi jak i czasowymi. Rozpoczęcie prac R&D nad adaptacją pod nową kategorię 
homologacyjną Emitent planuje na drugą połowę 2021 r. i przewiduje ich czas trwania do połowy roku 2022 r. 

Cel nr 3. Dalsze prace przygotowawcze i projektowe (do 1 mln zł) 

Pozostała część wpływów z emisji zostanie przeznaczona na prace przygotowawcze i projektowe związane z wdrożeniem 
produkcyjnym. Wdrożenie nastąpi w Polsce, w ramach jednego z dwóch możliwych scenariuszy: 

 oparciu o istniejące zasoby produkcyjne wyspecjalizowanych podwykonawców, lub  
 przy użyciu zbudowanej od podstaw, nowej infrastruktury produkcyjnej pozostającej własnością Spółki 

W przypadku wyboru drugiego scenariusza, podstawowym składnikiem nowej infrastruktury jest obiekt produkcyjno-
montażowy o powierzchni około 20.000 m2, wyposażony w linię montażową o opartą nowoczesne rozwiązania AGV (tj. z ang. 
Automated Guided Vehicles czyli Automatycznez zakresu „Przemysłu 4.0”, takie jak autonomiczne systemy transportowe) i 
NMC (technologia dotycząca rozwiązań w zakresie akumulatorów litowo-jonowych).transportu wewnętrznego AGV i 
scentralizowany system zarządzania produkcją MES. Ścieżka ta pomimo konieczności poniesienia w przyszłości znacznych 
dodatkowych nakładów, dodatkowej komplikacji i związanych z nią ryzyk jest szczególnie korzystna i atrakcyjna w dłuższej 
perspektywie stabilnego rozwoju Spółki. Oferuje ona całościową kontrolę nad procesami produkcyjnymi i w naturalny 
zapewnia Spółce wpływ na parametry jakościowe produktu ostatecznego.  

Emitent nie przewiduje przeznaczenia środków z emisji bezpośrednio na budowę zdolności produkcyjnych.  

W przypadku niedoboru środków pieniężnych pozyskanych w wyniku emisji Emitent będzie finansował realizację ww. celów 
z wykorzystaniem innych źródeł kapitału obcego, bezpośredniej emisji akcji Emitenta lub funduszy pomocowych. Emitent 
rozważa również dokonanie redukcji wydatków w ramach poszczególnych celów emisyjnych. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak i zewnętrznych, tj. 
niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację ww. celów w założonym czasie lub 
wyniki analizy opłacalności poszczególnych celów (projektów inwestycyjnych) wskażą na wyższe korzyści ekonomiczno-
finansowe, Emitent rozważy możliwość (i) przesunięć kwot pomiędzy ww. celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji ww. 
celów lub (iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej. Emitent zaznacza jednak, że dokonywanie zmian w zakresie celów emisji 
opisanych powyżej nie jest jego intencją. 

Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach w emisji Akcji serii C7, Emitent może przejściowo 
lokować środki uzyskane z emisji Akcji serii C7 na lokatach bankowych lub w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze 
dłużnym (np. obligacje Skarbu Państwa). Środki pozyskane z emisji Akcji serii C7 nie będą wykorzystane do spłaty kredytów, 
pożyczek lub obligacji. 

Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta w Dacie Memorandum bardziej szczegółowych informacji na temat 
wykorzystania środków pozyskanych w ramach z emisji Akcji serii C7. 

4.3. Łączne koszty, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem według ich tytułów 

Zamiarem Emitenta jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej środków pieniężnych w kwocie 6,3 mln zł brutto. 

Ze względu na fakt, że na datę sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie jest znana ostateczna liczba Akcji serii C7, 
które zostaną objęte w ramach Oferty, niemożliwe jest precyzyjne określenie wielkości wpływów brutto z emisji Akcji 
Oferowanych. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii C7, Emitent planuje pozyskać z emisji Akcji serii C7 środki 
pieniężne netto w kwocie ok. 5,9 mln zł. Całkowite szacunkowe koszty Oferty wyniosą maksymalnie ok. 400 tys. zł, w tym: 

• 370 tys. zł – maksymalny szacunkowy koszt doradztwa i oferowania (w tym prowizja za plasowanie), z uwzględnieniem 
kosztów sporządzenia Memorandum, 

• 30 tys. zł – szacunkowe pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia planowanej Oferty, w tym koszty promocji 
oraz opłaty administracyjne i notarialne. 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego 
zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki nad wartością nominalną akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się 
do kosztów finansowych 

4.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do 
podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów 
wartościowych, z przytoczeniem jej treści 

4.4.1. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 
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Emisja Akcji Oferowanych nastąpi w trybie subskrypcji otwartej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 KSH na podstawie Uchwały nr 3 
Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru w całości („Uchwała Emisyjna”) oraz Uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w 
sprawie zmiany Statutu Spółki uwzględniającej Uchwałę Emisyjną („Uchwała o Zmianie Statutu”). 

4.4.2. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 

Organem, który podjął decyzję w przedmiocie emisji Akcji Oferowanych jest Zarząd Emitenta działający na podstawie § 9 
Statutu Spółki oraz art. 444 § 1 Kodeksu KSH i art. 446 § 1 KSH.  

Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
Akcji Serii C7 oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji Serii C7, wyrażonej w Uchwale nr 2/2021 Rady Nadzorczej spółki Triggo 
S.A. z siedzibą w Łomiankach z 19 kwietnia 2021 r. sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji na okaziciela serii C6 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C6 oraz 
emisję akcji na okaziciela serii C7 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C7, Zarząd 
pozbawił wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C7 oraz wyznaczył 
cenę emisyjną Akcji Serii C7 w wysokości 138,00 zł. 

4.4.3. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie: 

 Uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości („Uchwała Emisyjna”) 

 Uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki uwzględniającej Uchwałę 
Emisyjną („Uchwała o Zmianie Statutu”), 

 § 9 Statutu Spółki oraz art. 444 § 1 KSH i art. 446 § 1 KSH. 

Uchwała Emisyjna oraz Uchwała o Zmianie Statutu zostały podjęte za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, wyrażonej w Uchwale 
nr 2/2021 Rady Nadzorczej spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach z 19 kwietnia 2021 r. sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii C6 z wyłączeniem w całości prawa poboru 
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C6 oraz emisję akcji na okaziciela serii C7 z wyłączeniem w całości prawa poboru 
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C7. 

Treść Uchwały Emisyjnej oraz Uchwały o zmianie Statutu została zamieszczona poniżej. 

Uchwała Nr 3 

Zarządu Spółki pod firmą:  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego  

oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości 

(„Uchwała o Podwyższeniu nr 2”) 

§ 1 

1. Działając na podstawie § 9 Statutu Spółki oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, pod warunkiem wpisu 

Uchwały o Podwyższeniu nr 1 do rejestru, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 

4.550,00 zł (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 155.887,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć 

tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C7 w liczbie nie 

większej niż 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o 

numerach od 1 do 45.500 („Akcje Serii C7”).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na 

podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje Serii C7 zostaną zaoferowane przez Zarząd:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) w ramach subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C7 

przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki;  -------------------------------------------------------------------------- 

2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z 14 czerwca 2017 

r., na zasadach określonych w memorandum informacyjnym Spółki.  ------------------------------------------------------------- 

4. Akcje Serii C7 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia 

kapitału zakładowego do rejestru.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. W związku z tym, że Akcje Serii C7 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona 
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w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.  ----------------------------------------------- 

6. Cena emisyjna Akcji Serii C7 będzie wynosić 138,00 zł (sto trzydzieści osiem złotych).  --------------------------------------------- 

7. Zarząd będzie uprawniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym 

do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii C7, tj. w szczególności: ----------------------------- 

1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C7 oraz następczej zmiany tych dat;  -----------------  

2) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C7; ---------------------------------------------------------------------------------  

3) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C7 w drodze oferty publicznej skierowanej 

do nieoznaczonego adresata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały o Podwyższeniu, zawieszenia jej 

wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. 

Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego 

terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Akcje Serii C7 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:  ------------------------------------------------------ 

1) jeśli Akcje Serii C7 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy 

ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje Serii C7 będą uczestniczyć 

w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio 

poprzedzającego rok, w którym dane Akcje Serii C7 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) jeśli Akcje Serii C7 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje 

Serii C7 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane 

po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.  ------------------------- 

§ 2 

1. W interesie Spółki Zarząd pozbawia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich 

Akcji Serii C7.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C7 wszystkich 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C7 stanowi Załącznik do uchwały.  -- 

§ 3 

1. Zarząd postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii C7 do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect („ASO”). Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii C7 do 

obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Zarząd postanawia o dematerializacji Akcji Serii C7 oraz o zawarciu umowy o rejestracji Akcji Serii C6 w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich 

dematerializacją.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego Uchwała o 

Podwyższeniu nr 2 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem wpisu Uchwały o Podwyższeniu nr 1 do rejestru.  --- 

 

Uchwała Nr 4 

Zarządu Spółki pod firmą:  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

uwzględniającej Uchwałę o Podwyższeniu nr 2 

§ 1 

Przy uwzględnieniu zmian wynikających z Uchwały o Podwyższeniu nr 1 i Uchwały o Podwyższeniu nr 2 (pod warunkiem ich 

wpisu do rejestru), Zarząd uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym 

unormowaniem:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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„§ 7 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 155.887 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.558.870 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) 

akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------------------- 

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;  ---------------------------  

2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;  -----------------  

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;  --------------------- 

4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;  ------------ 

5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;  --------------------------- 

6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;  ------- 

8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 

32.260;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;  --------------------------- 

10) nie więcej niż 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 

45.500.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 

podjęcia pod warunkiem rejestracji Uchwały o Podwyższeniu nr 1 oraz Uchwały o Podwyższeniu nr 2. ------------------------------ 

4.5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, oraz 
określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa 

Na podstawie Uchwały, o której mowa powyżej, zostało w całości wyłączone prawo poboru. W związku z tym 
dotychczasowym akcjonariuszom nie przysługuje prawo pierwszeństwa obejmowania Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek 
formie. Poniżej zamieszczono treść opinii przedstawionej przez Zarząd w związku z przyjęciem Uchwały Emisyjnej. 

Opinia 
Zarządu spółki TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) 

z 19 kwietnia 2021 r. 
w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C7  

w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki  
w drodze emisji akcji serii C7  

stanowiąca załącznik do  
Uchwały Zarządu Spółki z 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  

prawa poboru nowych akcji w całości 
 

1. Na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki 
sporządził opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 
45.500 (czterdziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 45.500, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C7”) w ramach kapitału docelowego. 

2. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do 
ogółu Akcji Serii C7 jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, z uwagi na następujące 
przyczyny: 
1) emisja Akcji Serii C7 z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz 
realizację strategicznych celów biznesowych Spółki; 

2) dodatkowo emisja Akcji Serii C7 umożliwi Spółce poszerzenie grupy akcjonariuszy zapewniając odpowiednią 
płynność i rozproszenie akcji w obrocie. 

3. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Akcji Serii C7 na kwotę 138 zł (sto trzydzieści osiem złotych). 
 

4.6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej 
wypłacana będzie dywidenda 

Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach wskazanych w Uchwale Emisyjnej. Ewentualna dywidenda 
będzie wypłacana w złotych. 
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4.7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, 
w tym wypłaty przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec 
nabywców oraz emitenta 

Zawarte w Memorandum informacje o prawach z oferowanych papierów wartościowych, podmiotach uczestniczących w ich 
realizacji oraz zakresie odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta, w tym prezentujące rozwiązania 
wynikające z przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć 
szczegółowych informacji w zakresie praw związanych z Akcjami Nowej Emisji u doradców prawnych. 

4.7.1. Prawo do dywidendy i prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk dzieli się 
według zasad ustalonych w uchwale walnego zgromadzenia. Zysk może być wyłączony w całości lub części od podziału i 
przeznaczony na tworzony w spółce kapitał zapasowy, rezerwowy lub rezerwę utworzoną w celu umorzenia akcji. Zysk 
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych 
wpłat na akcje. W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie 
odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac 
rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co 
najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego 
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, 
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o 
kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe. 

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 marca 2021 r., dzień dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne 
zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 
później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie 
określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 
Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia 
nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty 
dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza 
nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka 
może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni 
rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku 
obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały 
rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte 
straty i akcje własne. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 KSH. O 
planowanej wypłacie zaliczek zarząd jest zobowiązany ogłosić co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, 
podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także 
dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem 
rozpoczęcia wypłat. W § 16 ust. 4 Statutu zawarto upoważnienie dla Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy. 

Wypłata dywidendy spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje za pośrednictwem KDPW, który 
realizuje zobowiązania Emitenta wobec akcjonariuszy w ten sposób, że organizuje i koordynuje proces spełniania przez 
Emitenta świadczeń pieniężnych na rzecz akcjonariuszy. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określają postanowienia 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminu KDPW. Do obsługi wypłaty zaliczki na poczet dywidendy 
postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW opisujące wypłatę dywidendy stosują się odpowiednio.  

Zgodnie z postanowieniami § 107 Załącznika 2 do Regulaminu ASO, Emitent obowiązany jest niezwłocznie przekazać Giełdzie 
informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz informacje o: a) wysokości 
dywidendy, b) liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, c) wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, 
d) dniu ustalenia prawa do dywidendy, e) dniu wypłaty dywidendy.  

Zgodnie z postanowieniami § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy 
przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż pięć dni przed dniem 
dywidendy. Jeżeli w tym terminie Emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych, na które dywidenda nie będzie 
wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KPDW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do 
dnia dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, 
informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego, o 
którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (ii) uczestnikom 
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prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – 
informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego 
dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni 
uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 2 
Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe 
dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu 
KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.  

KDPW, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW zobowiązań wynikających z wymienionego regulaminu w takim 
zakresie, w jakim są one normalnym następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Przez „uczestnika” należy 
rozumieć podmioty wskazane w art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym m.in. Emitenta. Akcjonariusz z samego faktu 
posiadania akcji Emitenta nie staje się uczestnikiem w powyższym rozumieniu. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 
o których mowa powyżej, w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez KDPW jego zobowiązań 
było spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika, który poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innego 
podmiotu, za który KDPW nie ponosi odpowiedzialności, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które KDPW nie 
ponosi odpowiedzialności. KDPW nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że została ona wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa KDPW. Szczegółowe zasady odpowiedzialności KDPW określa § 13 Regulaminu KDPW. 

Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy prawa cywilnego. 

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia 
określonego w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4.7.2. Prawo głosu do udziału w Walnym zgromadzeniu oraz prawo głosu 

Prawo głosu 

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne 
Zgromadzenia mogą być zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (nadzwyczajne Walne Zgromadzenia). 

Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach przez akcjonariuszy Spółki znajdują 
się w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Stosownie do art. 412 §1 KSH, akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, 
a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 
4121 § 2 KSH). 

Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić 
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 §6 KSH). 

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, 
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może 
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu (art. 4122 §3 KSH). Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić 
akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim 
przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, jest 
obowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki (art. 4122 § 4 KSH). 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub 
Statutu nie przewidują wymogów surowszych. 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Zgodnie z art. 412 §5 KSH, pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki. 

Zgodnie z art. 413 §1, akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik głosować 
przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia 
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy 
głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej 
osoby, o których mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, chyba że Statut stanowi inaczej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że Rada Nadzorcza 
przyjęła wcześniej regulamin Walnego Zgromadzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
(art. 4065 §3 KSH. 



Memorandum Informacyjne Triggo S.A. 

49 

Udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności: 

• transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 
• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach 

której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad 
Walnego Zgromadzenia; 

• wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza 
miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła 
akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu (art. 4065 KSH). Zgodnie z art. 4065 KSH, na wniosek 
akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła 
akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, 
chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela Spółki powinni 
zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 
4063 §2 KSH). 

Zgodnie z art. 4062 KSH, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka ustala na 
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu posiadające akcje imienne ustala się według stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, natomiast osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
posiadającymi akcje na okaziciela w formie dokumentów są osoby, które złożą dokumenty akcji w Spółce w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 KSH, powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni 
powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §11 KSH). 

W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
uważa się dokument o odpowiedniej treści, wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest 
prowadzony przez KDPW (albo przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu 
papierów wartościowych), posiadacz takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał 
wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego 
rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu. 

Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej, posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (albo 
spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) wykaz 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, 
której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych). 

Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem 
zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

4.7.3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa o 
uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Zgodnie z art. 422 §1 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w 
interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 
Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 
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Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Stosownie do art. 425 §1 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa 
wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia przysługuje: 

• Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
• akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 
• akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 
• akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

4.7.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta, który pozostanie po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział majątku między poszczególnych Akcjonariuszy nie może nastąpić przed 
upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH pozostały 
majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy.  

Emitent nie posiada akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut Emitenta nie wprowadza 
również odrębnych zasad podziału. 

4.7.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji 

Stosownie do art. 359 §1 KSH w związku z §10 Statutu Spółki, Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego 
akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez 
obniżenie kapitału zakładowego Spółki (art. 360 §1 KSH). Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób 
i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 
Zgodnie z art. 359 § 1 KSH umorzenie dobrowolne nie może być przeprowadzane częściej niż raz w roku obrotowym. 

4.7.6. Prawo poboru nowych akcji 

Zgodnie z art. 433 §1 KSH, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby już 
posiadanych Akcji (prawo poboru). Prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych 
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
Spółki powinna wskazywać dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych 
akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali tego prawa pozbawieni w całości. Zgodnie z art. 432 §2 KSH, dzień prawa poboru 
nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien określać 
proponowany dzień prawa poboru (art. 432 §3 KSH). 

Stosownie do art. 433 §2 KSH, pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji może nastąpić 
wyłącznie w interesie Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd 
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 
cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki 
prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów. 

Zgodnie z art. 433 §3 KSH, większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy: 

• uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach określonych w uchwale; 

• uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Objęcie akcji przez gwaranta emisji może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. Zawarcie z gwarantem emisji umowy, wymaga 
zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę 
Nadzorczą. Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji Radzie Nadzorczej. 

Wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje za pośrednictwem 
KDPW, na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminie KDPW.  
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KDPW, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW zobowiązań wynikających z wymienionego regulaminu w takim 
zakresie, w jakim są one normalnym następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Przez „uczestnika” należy 
rozumieć podmioty wskazane w art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym m.in. Emitenta. Akcjonariusz z samego faktu 
posiadania akcji Emitenta nie staje się uczestnikiem w powyższym rozumieniu. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 
o których mowa powyżej, w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez KDPW jego zobowiązań 
było spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika, który poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innego 
podmiotu, za który KDPW nie ponosi odpowiedzialności, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które KDPW nie 
ponosi odpowiedzialności. KDPW nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że została ona wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa KDPW. Szczegółowe zasady odpowiedzialności KDPW określa § 13 Regulaminu KDPW.  

Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy prawa cywilnego. 

4.7.7. Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad tego zgromadzenia  

Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki akcyjnej reprezentujący co jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 
w porządku tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Art. 400 § 3 KSH stanowi, że jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne 
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje 
uchwałę rozstrzygającą, czy koszty jego zwołania i odbycia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało 
zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych 
uchwałą zgromadzenia.  

4.7.8. Prawo do zablokowania nieformalnych procedur zwoływania i podejmowania uchwał walnego 
zgromadzenia  

Art. 404 § 1 i 405 § 1 KSH przewidują, że jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany można powziąć uchwały w 
sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia. Jednocześnie 
przepisy te zastrzegają prawo akcjonariuszy obecnych do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia, 
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad lub powzięcia określonej uchwały.  

4.7.9. Inne prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

Poza uprawnieniami korporacyjnymi określonymi w niniejszym punkcie 3.7. powyżej, akcjonariuszom przysługują również 
poniżej wymienione prawa, z zastrzeżeniem, że lista ta nie ma charakteru enumeratywnego wyliczenia: 

1) prawo zbywania i obciążania akcji, w tym ustanawiania na nich zastawu i użytkowania; 
2) prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem; 

3) prawo przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz 
prawo żądania wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub też jej nieodpłatnego przesłania pocztą 
elektroniczną; 

4) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli z takim 
żądaniem występuje akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym 
terminem Zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w 
postaci elektronicznej; 

5) prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad; 

6) prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem; 

7) prawo do uzyskania informacji o Spółce zgodnie z art. 428 KSH; 
8) prawo przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał; 
9) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w KSH; 
10) prawo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów, by Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku 
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obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią 
wniosku, o którym mowa powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, 
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych; 

11) prawo wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Spółce szkody, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego powództwa 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę; 

12) prawo żądania, by spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w 
Emitencie, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

4.8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Na Datę Memorandum sformalizowana polityka dywidendy nie została przez Spółkę określona. 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację 
Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Zdolność do wypłat dywidendy jest uzależniona od faktycznej realizacji przez Emitenta przyjętej strategii 
rozwoju. Nie da się jednak wykluczyć, że z uwagi na ziszczenie się któregoś z istotnych ryzyk, wskazanych w Memorandum 
lub zaistnienie innych okoliczności, Emitent nie osiągnie w danym roku kalendarzowym zysku wystarczającego do wypłaty 
dywidendy lub też Walne Zgromadzenie po przeanalizowaniu szeregu czynników, w tym wysokości zysku Emitenta, jego 
sytuacji finansowej oraz bieżących i przewidywanych potrzeb finansowych, postanowi o przeznaczaniu zysku na inny cel niż 
wypłata dywidendy.  

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, wprowadzających ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, innych niż 
określone w przepisach prawa regulujących działalność Emitenta. Statut Emitenta upoważnia Zarząd Spółki do wypłaty zaliczki 
na poczet przewidywanej dywidendy, za zgodą Rady Nadzorczej. Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania 
Akcji Emitenta co do wypłaty dywidendy. Według wiedzy Zarządu Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, w tym umowy 
kredytowej, która nakładałaby na Emitenta ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy,  

Nie istnieją jakiekolwiek inne ograniczenia Emitenta w zakresie wypłaty dywidendy. 

4.9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w 
tym wskazanie płatnika podatku 

Zawarte w Memorandum informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 
wartościowymi, w tym prezentujące rozwiązania wynikające z przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny. W 
związku z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących powyższego zakresu u doradców 
prawnych, doradców podatkowych lub księgowych. 

W zakresie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi można wyróżnić dwa zasadnicze źródła 
powstania dochodu – tj. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (m.in. przychody z umorzenia 
udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki) oraz przychody 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. 

4.9.1. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby 
prawne będące polskimi rezydentami podatkowymi  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej 
podatkiem dochodowym w wysokości 19%.  

Od stycznia 2018 r. podatnicy podatku dochodowego muszą wyodrębniać zyski kapitałowe od dochodów uzyskiwanych z 
pozostałej działalności. Przyjęte rozwiązanie, które polega na rozgraniczeniu dwóch źródeł przychodów, nakłada na 
podatników podatku dochodowego obowiązek odrębnego określania uzyskanego z tych dwóch źródeł wyniku podatkowego 
– dochodu bądź straty - i wprowadza zakaz pomniejszania dochodu z jednego źródła o straty z drugiego źródła.  

Dodany do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z dniem 1 stycznia 2018 r. artykuł 7b określa zakres 
przedmiotowy źródła „zyski kapitałowe". Przepis wprowadza zamkniętą definicję zysków kapitałowych poprzez wymienienie 
pełnego katalogu przysporzeń zaliczanych do tego źródła. Przysporzenia niezaliczane do zysków kapitałowych stanowią 
przychody z innych źródeł. Zgodnie z art. 7b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za przychody z zysków 
kapitałowych uważa się także przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia. 

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest co do zasady różnica między przychodem (ceną papierów 
wartościowych określoną w umowie) i kosztami uzyskania tego przychodu, które ustala się zgodnie z właściwymi przepisami 
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Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Jeśli cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie 
odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej.  

4.9.2. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby 
prawne niebędące polskimi rezydentami podatkowymi  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:  

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku 
giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;  

• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną 
lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub 
z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów 
uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 
inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią 
nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają powyżej 
opisanym zasadom opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska, nie stanowią inaczej. Podatnik taki może zostać zobowiązany do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej w 
celu udokumentowania zasadności zastosowania zwolnienia wynikającego z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.  

4.9.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) 
bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub (ii) przebywa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Określenie rezydencji podatkowej następuje 
w oparciu o zapisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych należy rozumieć nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (cena papierów wartościowych określona w 
umowie), nad kosztami uzyskania tego przychodu, które ustala się zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych. 

W przypadkach, gdy cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, 
przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. 
Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi przez daną osobę z innych źródeł i podlegają one odrębnemu 
opodatkowaniu. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest 
możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się 
zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, stosuje się odrębnie dla każdego z rachunku papierów wartościowych. 

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie są 
obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest także 
pobierany przez płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób fizycznych 
tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, 
zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na 
rachunek właściwego organu podatkowego.  

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć dochód 
uzyskany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 
podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze 
stratami poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). Roczne zeznanie podatkowe podatnik powinien 
sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik dokonał odpłatnego 
zbycia.  
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Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności 
gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania 
takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła. 

Danina solidarnościowa 

Zgodnie z art. 30h ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny 
solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi 
nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 
9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.  

Osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o 
wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w 
tym terminie wpłacić daninę solidarnościową.  

4.9.4. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne niebędące polskimi rezydentami podatkowymi  

W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) 
osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:  

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku 
giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;  

• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną 
lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub 
z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów 
uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 
inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią 
nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.  

Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają analogicznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym 
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub niższej stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.  

4.9.5. Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z tytułu udziału 
w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Nowelizacja Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z dniem 1 stycznia 2018 roku całkowicie zmieniła dotychczasowe zasady 
opodatkowania zysków osiąganych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w zyskach 
Emitenta. 

Od stycznia 2018 roku podatnicy podatku dochodowego muszą wyodrębniać zyski kapitałowe od dochodów uzyskiwanych z 
pozostałej działalności. Przyjęte rozwiązanie, które polega na rozgraniczeniu dwóch źródeł przychodów, nakłada na 
podatników podatku dochodowego obowiązek odrębnego określania uzyskanego z tych dwóch źródeł wyniku podatkowego 
– dochodu bądź straty - i wprowadza zakaz pomniejszania dochodu z jednego źródła o straty z drugiego źródła.  

Dodany do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z dniem 1 stycznia 2018 roku artykuł 7b określa zakres 
przedmiotowy źródła „zyski kapitałowe". Przepis wprowadza zamkniętą definicję zysków kapitałowych poprzez wymienienie 
pełnego katalogu przysporzeń zaliczanych do tego źródła. Przysporzenia niezaliczane do zysków kapitałowych stanowią 
przychody z innych źródeł.  

Zgodnie z art. 7b ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za przychody z zysków kapitałowych uważa się 
między innymi przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody 
faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: 

• dywidendy, 
• przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, 
• wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 
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• równowartość zysku osoby prawnej, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, oraz równowartość 
kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej. 

Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych „Przychody z zysków 
kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła". Oznacza 
to zachowanie odrębności dwóch źródeł przychodów również w przypadku wspólników spółki osobowej. Jeżeli, 
przedmiotowo, dany przychód należy do źródła zyski kapitałowe, to zachowuje on taki status, nawet jeżeli został uzyskany za 
pośrednictwem spółki osobowej. Oczywiście wykonanie przez spółkę osobową czynności generujących przychody z innych 
źródeł przychodów skutkuje zachowaniem takiego charakteru podatkowego w stosunku do przychodów podatkowych 
wspólnika. Nowelizacją uchylono art. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, który do tej pory definiował i 
regulował zasady opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.  

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, do przychodów 
uzyskanych z tytułu: umorzenia akcji oraz do przychodów otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się 
kwot – w części stanowiącej koszt nabycia, bądź objęcia odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych, w związku z likwidacją 
spółki akcji.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy od określonych w art. 7b 
ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). 

Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione od podatku dochodowego są 
przychody z tytułu udziału w zyskach Emitenta, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania albo zakład powyższej spółki położony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

c) spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale Emitenta, 
d) spółka, o której mowa powyżej w lit. b), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, 
e) posiadanie akcji, o którym mowa powyżej w literze c), wynika z tytułu własności lub innego tytułu niż własność, pod 

warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało 
przeniesione. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji Emitenta nieprzerwanie przez okres dwóch lat (w stosunku do spółek z 
Konfederacji Szwajcarskiej wymagany próg akcji wynosi 25%). Zwolnienie będzie miało również zastosowanie w przypadku, 
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w kapitale Emitenta, w wysokości 10%, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów. W przypadku niedotrzymania przez spółkę uzyskującą dochody warunku posiadania akcji, we wskazanej 
wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka ta będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 
zwłokę, w wysokości 19% przychodów do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka ta utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

Nowelizacja Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych znacznie ograniczyła kategorie przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych, które uprawniają do zwolnienia wynikającego z art. 22 ust 4. Od dnia 1 stycznia 2018 roku 
zwolnienie dotyczyć będzie wyłącznie trzech rodzajów dochodów kapitałowych tj. dywidend, równowartości zysku osoby 
prawnej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego i wartości niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość 
zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w 
spółkę niebędącą osobą prawną. Od 1 stycznia 2018 roku ze zwolnienia na podstawie art. 22 ust 4 nie będzie korzystać 
przychód z tytułu umorzenia udziałów, kwoty otrzymane tytułem likwidacji a także dopłaty otrzymane w przypadku 
połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został zakaz stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku czynności nie mających rzeczywistego charakteru. Zgodnie ze zaktualizowanym 
art. 22c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów z dywidend 
przewidzianych w art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku jeżeli skorzystanie ze 
zwolnienia określonego w przepisach byłoby: 

a) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów; 
b) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych 

czynności, a sposób działania był sztuczny.  
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W ust. 2 omawianego artykułu wskazano, że sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności 
należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, zastosowałby ten sposób działania 
w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn tych nie można zaliczyć celu skorzystania ze 
zwolnienia określonego m.in. w przepisach art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, sprzecznego z 
przedmiotem lub celem tych przepisów. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy 
weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych 
lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie 
dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. 

Od stycznia 2019 r. płatnicy mają prawo stosować przepisy art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
wyłącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 
2 miliony złotych na rzecz tego samego podatnika. Po przekroczeniu tej kwoty płatnicy zobowiązani są pobierać podatek w 
wysokości 19%. Zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
będzie możliwe wyłącznie w dwóch wypadkach: (i) po uzyskaniu indywidualnej opinii organów skarbowych potwierdzającej - 
na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych i/lub (ii) po złożeniu przez płatnika oświadczenia m.in. że dochowując należytej staranności zweryfikował, iż 
zagraniczny podmiot otrzymujący płatność jest jej realnym właścicielem (beneficial owner) i prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą. W przypadku złożenia oświadczenia odpowiedzialność za niepobrany podatek i ryzyko w przypadku przyszłego 
sporu z organami skarbowymi obciąża zarząd polskiego płatnika. Oświadczenie, w postaci elektronicznej odpowiadającej 
strukturze logicznej, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności. Niezgodne z prawdą oświadczenie płatnika 
może wiązać się również z nałożeniem sankcji na płatnika, w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat należności do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 miliony 
złotych na rzecz tego samego podatnika, z tytułu przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych 
z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek 
pobrania podatku stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli 
wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Podmioty te pobierają zryczałtowany podatek dochodowy 
w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku 
zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 
celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.  

Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podmiot zobowiązany do pobrania podatku, 
dokonując wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych do kwoty podmiotom 
korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego powyżej art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z tego przepisu wyłącznie do kwoty 2 milionów złotych i pod 
warunkiem udokumentowania przez spółkę miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem 
rezydencji lub istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej 
państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten 
zagraniczny zakład jest położony. 

Jeżeli na certyfikacie rezydencji potwierdzającym rezydencje podatkową nie został wskazany okres jego ważności, płatnik przy 
poborze podatku uwzględnia ten dokument przez okres dwunastu kolejnych miesięcy następujących po dniu wydania tego 
certyfikatu. 

W przypadku, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia 
wydania certyfikatu, podatnik jest obowiązany niezwłocznie udokumentować nowe miejsce siedziby certyfikatem rezydencji. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność za niepobranie podatku albo pobranie go w zbyt niskiej 
kwocie ponosi podatnik. 

Na podstawie art. 26 ust 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie zwolnienia do wypłat 
nieprzekraczających limitu 2 milionów złotych jest dodatkowo uzależnione od złożenia przez spółkę mającą siedzibę w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego pisemnego oświadczenia, że spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnieniu z podatku dochodowego 
od osób prawnych podlegają: (i) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które 
spełniają łącznie warunki określone w powołanym przepisie i (ii) podatnicy posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
prowadzący program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy 
spełniają warunki określone w powołanym przepisie. Zwolnienie nie ma zastosowania do instytucji wspólnego inwestowania, 
wskazanych w ust 4 powołanego art. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.  
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Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych do wypłat nie przekraczających limitu 2 milionów złotych na rzecz pomiotów określonych 
w art. 6 ust 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dokonywanych przez podmiot 
zobowiązany do pobrania podatku, jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:  

a) udokumentowania przez podmiot wymieniony w art. 6 ust 10a oraz 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz 

b) złożenia przez ten podmiot pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika 
należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

Zgodnie z dodanym z dniem 1 stycznia 2018 do art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych ustępem 1m, w 
przypadku, gdy płatnicy dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 na rzecz podmiotu 
mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 
(chodzi o wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową), są obowiązane do poboru 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty. Obowiązek pobrania podatku będzie 
dotyczył w szczególności przychodów ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia a także 
przychodów uzyskanych w wyniku wymiany udziałów.  

4.9.6. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby 
fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału 
w zyskach Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 
pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych uzyskiwane przez osoby fizyczne, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. 
Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na innych zasadach. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych 
jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, 
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, dochód przeznaczony na podwyższenie 
kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej 
spółki a także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał 
zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.  

Zgodnie z art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z umorzenia akcji jest nadwyżka 
przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f 
albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Jeżeli nabycie 
nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub 
darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.  

Z dniem 1 stycznia 2011 r. została wprowadzona zmiana w przepisach Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
na podstawie której uchylony został pkt 2 ust. 5 art. 24 zaliczający dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych akcji do przychodu (dochodu) z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji dochód ze zbycia 
akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na 
zasadach określonych w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikiem zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest podmiot dokonujący wypłat 
lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Zgodnie z ust. 4d dodanym z dniem 
1 stycznia 2012 r., do art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od 
dochodów (przychodów), w zakresie dywidendy oraz innych wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu 
udziałów w zyskach osób prawnych, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 
podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami 
wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych 
podmiotów. Regulacje ust. 4d stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego 
zakładu. 

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów wartościowych 
zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, w zakresie dywidendy oraz 
wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są podmioty prowadzące 
rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Przepis ust. 10 należy stosować również w 
przypadku osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu w zakresie, w jakim 
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prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli 
rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu. 

Pobrany podatek przekazywany jest przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. 

4.9.7. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych przez podmioty zagraniczne 

Opisane powyżej zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się 
co do zasady do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do:  

a) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), i  

b) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta 
osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia 
tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono fundamentalne zmiany zasad poboru tzw. podatku u źródła w przypadku wpłat dywidend 
zarówno na rzecz zagranicznych osób prawnych jak i zagranicznych osób fizycznych w przypadku wypłat przekraczających 
kwoty 2 milionów PLN na rzecz tego samego podatnika w ciągu jednego roku podatkowego. Udokumentowanie miejsca 
siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów 
podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby bądź miejsca zamieszkania 
podatnika (certyfikat rezydencji) jest tylko jednym z warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania niższej stawki.  

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 41 ust 4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz zgodnie ze 
zmienionym art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy weryfikacji warunków zastosowania 
obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, płatnik jest obowiązany do dochowania 
należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności 
prowadzonej przez płatnika. Należyta staranność płatnika oznacza weryfikację przez niego kto jest rzeczywistym właścicielem 
otrzymywanych wypłat, w szczególności w zakresie obliczania wysokości wypłat na rzecz jednego podatnika. Ustawa o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w art. 4a pkt 29) określa rzeczywistego właściciela jako podmiot otrzymujący 
należności dla własnych korzyści, niebędącym pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi oraz prowadzącym 
rzeczywistą działalność.  

Dotychczasowe zasady poboru podatku, z wprowadzonymi obostrzeniami, w tym w zakresie wymogu dochowania należytej 
staranności, można stosować wyłącznie do wypłat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u 
wypłacającego te należności, łącznie kwoty 2 milionów PLN na rzecz tego samego podatnika. W przypadku wypłat należności 
z tytułu dywidend w kwocie przekraczającej 2 miliony PLN (w danym roku, do danego odbiorcy), płatnicy są zobowiązani do 
poboru podatku u źródła według stawki podatku w wysokości 19%. Jeśli zagraniczny podatnik, będący odbiorcą tej płatności, 
jest uprawniony do zastosowania zwolnienia wynikającego z przepisów krajowych tj. z powołanego powyżej art. 22 ust 4 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub stawki niższej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub do zwolnienia z opodatkowania na podstawie takiej umowy, podatek będzie mógł być zwrócony po 
upływie 6 miesięcy.  

Wniosek o zwrot podatku może złożyć: (i) zagraniczny podatnik, (ii) płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł 
ciężar ekonomiczny tego podatku. Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów 
przedstawionych we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku.  

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się szereg dokumentów pozwalającą na ustalenie jego zasadności, w szczególności: 

1) certyfikat rezydencji podatnika; 
2) dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania 

należności, z którymi wiązała się zapłata podatku; 
3) dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności; 
4) oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa 

odpowiednio art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; 
5) oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot podatku, 

podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także oświadczenie podatnika, że spółka albo 
zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności; 
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6) oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby podatnika dla celów 
podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód;  

7) dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i 
poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku; 

8) uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń, o których mowa w pkt 5 i 6. 

Zwrot podatku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot 
podatku.  

Niepobranie podatku lub zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła, w odniesieniu do płatności, w części w jakiej ich 
łączna kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika przekroczyła w roku podatkowym płatnika kwotę 2 mln PLN, jest 
możliwe wyłącznie w dwóch sytuacjach: 

a) posiadania przez płatnika opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

a) Opinia taka może być jednak wydana wyłącznie w przypadku dywidend wypłacanych na rzecz spółek, o których mowa 
w art. 22 ust. 4 pkt 2, czyli może dotyczyć wyłącznie dywidend, które podlegają zwolnieniu na podstawie przepisów 
art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Pomimo posiadania takiej opinii zastosowanie 
zwolnienia nie jest możliwe, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z dokumentu, w szczególności z 
faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków 
określonych w art. 22 ust. 4-4d i 6 lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej 
opinii. 

b) złożenia przez płatnika oświadczenia 

W dokumencie, który należy złożyć najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności, płatnik musi oświadczyć, że:  

1) posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia 
lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2) po przeprowadzeniu weryfikacji, w której dochował należytej staranności, nie posiada wiedzy uzasadniającej 
przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub 
niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 
szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek do zastosowania 
zwolnienia lub obniżonej stawki.  

Oświadczenie składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie 
jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenia składa się w postaci elektronicznej 
odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

4.9.8. Zasady odpowiedzialności płatnika 

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązanymi do obliczenia i 
pobrania od inwestorów podatku dochodowego z tytułu otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych i wpłacenia go we właściwych terminach organom podatkowym, są: podmioty dokonujące 
wypłat lub stawiające do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów, za które należy uznać 
odpowiednio podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników i podmioty prowadzące rachunki 
zbiorcze.  

Zgodnie z art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków odpowiada za 
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem. Jednak zgodnie z § 5, powyższych zasad 
odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r., wraz ze zmianami zasad poboru podatku u źródła, wprowadzono zmiany do Ordynacji Podatkowej. 
Zgodnie z § 5a, wprowadzonym do art. 30, odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie 
§ 5, jeżeli: 

1) płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; 

2) płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli uregulowanej w art. 
30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych;  

3) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju 
lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 

4) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju 
lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w szczególności 



Memorandum Informacyjne Triggo S.A. 

60 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, 
stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych; 

5) niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na podstawie publicznie 
dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o zbliżonych uprawnieniach, 
który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, 
stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach. 

Ponadto za złożenie przez płatnika niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia 
lub obniżonej stawki w podatku dochodowym, wprowadzono dodatkowe podatki i sankcje karne.  

4.10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent zawarł 
takie umowy 

Na Datę Memorandum Emitent nie zawarł umów o gwarancję emisji i nie ma zamiaru zawierania tego typu umów. 

4.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Memorandum Spółka oferuje 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C7, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, tj. Akcje Oferowane.  

Cena Emisyjna Akcji serii C7 została ustalona Uchwałą Zarządu nr 3 z dnia 19 kwietnia 2021 r. i wynosi 138,00 zł za jedną akcję 
w każdej z transz. 

Zarząd Emitenta podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
oraz podejmie wszelkie działania związane z emisją i przydziałem Akcji Oferowanych 

Emisja Akcji serii C7 zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, w drodze 
Oferty Publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązku sporządzenia i opublikowania 
prospektu na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego. 

Zarząd Spółki postanowił pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C7, zgodnie z Uchwałą Emisyjną. 
Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Oferowanych nie wyłącza możliwości udziału 
w Ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Ze względu na specyfikę Oferty Publicznej nie występują 
prawa pierwokupu oraz prawa poboru.  

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności oraz z akcjami tymi nie są związane 
żadne obowiązki świadczeń dodatkowych. 

Akcje serii C7, C6 oraz Akcje Istniejące będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie w ASO na rynku NewConnect 
prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW (w 
szczególności Regulaminu ASO), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Wprowadzanych Spółki do 
obrotu na tym rynku. Intencją Zarządu jest, aby akcje Spółki zadebiutowały na NewConnect w III kwartale 2021 roku. 

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium RP i nie będą plasowane w innych krajach. 

Dane koordynatora Oferty 

Koordynatorem całości Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 

Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). 

Koordynator Oferty będzie przestrzegać i stosować się do postanowień przepisów prawa dotyczących oferowania 

instrumentów finansowych, w tym w szczególności właściwych przepisów wynikających z implementacji do polskiego 

porządku prawnego postanowień Dyrektywy MIFID II, w szczególności Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 

Rozporządzenia w Sprawie Trybu i Warunków Postępowania Firm Inwestycyjnych, Banków oraz Banków Powierniczych. 

Zgodnie z wymogami przepisów prawa, o których mowa powyżej: 

 Koordynator Oferty dokonuje oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oferowanych swoim klientom 

oraz, dokonując takiej oceny, Koordynator Oferty bierze pod uwagę indywidualną sytuację klientów, ich wiedzę i 

doświadczenie na rynku finansowym; 

 na podstawie informacji o kliencie Koordynator Oferty dokonuje przypisania klientowi właściwej dla niego grupy 

docelowej; 

 jeśli w stosunku do danego klienta Akcje Oferowane znajdą się poza grupą docelową, do której został przypisany, 

pracownicy Koordynatora Oferty  nie będą oferować takiemu klientowi nabycia Akcji Oferowanych; 

 w przypadku gdy Akcje Oferowane znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta, oferowanie Akcji 

Oferowanych temu klientowi będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w której nabycie lub objęcie nastąpi 

wyłącznie z inicjatywy klienta. 
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4.11.1. Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana 

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, zarządzający 
pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają 
nabyć akcje (dalej „Inwestorzy”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  
Inwestorzy, będący nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Oferowane, powinni 
zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które 
mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie. 

Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako rekomendacja, propozycja, zaproszenie lub oferta nabycia 
Akcji Oferowanych ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której 
podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. 

Memorandum nie podlega ani nie jest przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części 
rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której 
stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej 
na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) 
ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do objęcia lub nabycia 
Akcji Oferowanych. 

Memorandum ani Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie. 

Podział na transze 

Emitent wstępnie oferuje Akcje Serii C7 w następujących transzach: 
 w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 20.000 sztuk Akcji Serii C7 

W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej niż 10 Akcji serii C7 i nie więcej niż 1.000 Akcji Serii C7. Inwestor ma 
prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 1.000 Akcji Serii C7. Zapisy opiewające na 
wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 1.000 Akcji serii C7. 

 w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 25.500 sztuk Akcji Serii C7.  
W ramach TDI można składać zapisy na nie mniej niż 1.001 Akcji Serii C7 i nie więcej niż na liczbę Akcji Serii C7 
zaoferowanych do objęcia w TDI. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 
Akcji serii C7 zaoferowanych do objęcia w TDI. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 
maksymalną liczbę Akcji serii C7 w TDI. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w każdej z transz, jeżeli ulegnie zmianie, zostanie udostępniona do publicznej 
wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało 
udostępnione Memorandum. 

Osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie oferowanych 
papierów wartościowych w każdej z transz, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych swojego 
oświadczenia woli przez złożenie w dowolnym POK Koordynatora Oferty lub Członka Konsorcjum, oświadczenia na piśmie w 
terminie dwóch dni roboczych od przekazania do wiadomości publicznej tej informacji. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z 
harmonogramem Oferty nie przewiduje się, aby rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło przed przekazaniem do 
publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w każdej z transz. Dlatego też nie przewiduje się, 
aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu z 
tego tytułu.  

Na etapie przydziału Akcji Oferowanych Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu Akcji serii C7 pomiędzy Transzą Małych 
Inwestorów a Transzą Dużych Inwestorów, wyłącznie w celu zrównoważenia popytu i podaży pomiędzy transzami. W takim 
przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje serii C7, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej 
transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył ich podaż. Takie przesunięcie nie 
będzie stanowić zmiany liczby Akcji Oferowanych, a Inwestor, który złożył Zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia nie 
nabędzie uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

Według wiedzy Spółki Główni Akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki nie zamierzają 
uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty. 

4.11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Memorandum. Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram 
Oferty.  

Termin Czynność 
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26 kwietnia 2021 r. 
Publikacja Memorandum wraz z Ceną Akcji Oferowanych (rozpoczęcie Oferty 
Publicznej) 

26 kwietnia – 5 maja 2021 r. Spotkania Zarządu Spółki z Inwestorami 

27 kwietnia – 5 maja 2021 r. 
Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TDI i TMI) – w dniu 5 maja 2021 roku zapisy 
do godz. 23.59) 

do 7 maja 2021 r. Przydział Akcji Oferowanych 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w 
tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie 
udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum. 

Zmiana terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Zmiana terminów zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji w tej sprawie 
nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie.  

Zmiany terminów mogą odbywać się tylko w okresie ważności Memorandum. 

4.11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem 

Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej Akcji serii C7 zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny w DM BOŚ S.A 
(osoby, które nie posiadają rachunku papierów wartościowych w DM BOŚ S.A. powinny wcześniej taki rachunek otworzyć). 
Udział w Ofercie Publicznej mogą wziąć również Inwestorzy posiadający rachunek w banku depozytariuszu, którzy zawarli z 
Koordynatorem Oferty Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych oraz ich wykonywania. 

Zapisy w obu transzach będą przyjmowane osobiście w POK Oferującego (wskazanych w pkt. 7.4 Memorandum), oraz za 
pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A 

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne – nie jest możliwe wycofanie zapisu (z zastrzeżeniem prawa 
do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, opisanego 
szczegółowo w punkcie 4.11.5 niniejszego Memorandum), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub 
dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania przydziału Akcji 
Oferowanych przez Spółkę.  

Złożenie Zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora, że: (i) zapoznał się z treścią 
Memorandum; (ii) zaakceptował warunki Oferty; (iii) wyraził zgodę na brzmienie Statutu i akceptuje jego treść (dotyczy 
subskrybenta (inwestora), który nie jest akcjonariuszem Spółki); (iv) jest świadomy, że inwestycje w akcje objęte Ofertą wiążą 
się z ryzykiem inwestycyjnym oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia subskrybenta; 
(v) zaakceptował zasady przydziału akcji objętych Ofertą i wyraził zgodę na przydzielenie mu akcji zgodnie z zasadami 
określonymi w Memorandum; oraz (v) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Oferty oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi 
regulacjami w tym RODO (wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych). 

Ponadto każdy inwestor składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany w szczególności wskazać w formularzu 
zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć wymagane oświadczenia i upoważnienia oraz udzielić w formularzu 
zapisu upoważnienia dla Koordynatora Oferty przyjmującego zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, 
w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Oferty 
oraz upoważnienia dla Koordynatora Oferty do otrzymania takich informacji. 

Brak wskazania w formularzu zapisu opisanych powyżej oraz innych wymaganych informacji, bądź podanie nieprawdziwych 
bądź nieprawidłowych informacji spowoduje, iż zapis danego inwestora może zostać uznany za nieważny. Wszelkie 
konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane, w 
tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosi inwestor. 

Inwestor jest związany zapisem od daty złożenia zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. Inwestor przestaje 
być związany zapisem w przypadku wycofania się przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty. 

W momencie składania zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani uiszczać podatków, z wyjątkiem 
ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający 
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zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z 
postanowieniami właściwych umów i regulaminów Koordynatora Oferty. 

Składając zapis w POK Koordynatora Oferty, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub 
paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana 
jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do 
reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 
obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma 
organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 

Inwestor, który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika przy składaniu Zapisu powinien zapoznać się z zasadami 
udzielania pełnomocnictwa obowiązującymi w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W razie składania Zapisu i 
Dyspozycji Deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do 
dokonania takiej czynności. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje serii C7 w Publicznej Ofercie 
ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod 
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie Zapisu oznacza przyjęcie przez 
Inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych w Memorandum. 

Transza Małych Inwestorów 

Zapisy na Akcje serii C7 w Transzy Małych Inwestorów składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych i przyjmowane 
osobiście w POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A.  

Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Koordynatora Oferty.  

Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu 
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej, jeśli zostanie ona udostępniona. Na dowód przyjęcia 
Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza 
Zapisu, potwierdzony przez pracownika Koordynatora Oferty.  

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i 
dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby 
działające w imieniu inwestorów; oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni inwestorzy 
powinni skontaktować się z Koordynatorem Oferty. 

Inwestorzy składający zapis w TMI mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że liczba Akcji Oferowanych, na 
które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora, nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Akcji serii C7, ani większa 
niż 1.000 (jeden tysiąc) Akcji serii C7. Inwestor może złożyć wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych 
na wszystkich złożonych zapisach nie może przekroczyć 1.000 (jeden tysiąc) Akcji Oferowanych. 

W przypadku złożenia przez jednego Inwestora kilku zapisów opiewających na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 1.000, 
zapisy takie będą traktowany jak zapis na 1.000 Akcji Oferowanych. Powyższe zastrzeżenie dotyczyć również będzie 
wielokrotnych zapisów złożonych przez Inwestora, tj. wiele zapisów złożonych łącznie na więcej niż 1.000 Akcji Oferowanych 
zostanie zredukowanych do liczby 1.000 Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami proporcjonalnej redukcji. 

Zapisy złożone na mniej niż 10 (dziesięć) Akcji Oferowanych będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez 
Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji 
Serii C7 oferowanych w TMI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych 
Zapisów, redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.11.6 Memorandum, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby Akcji 
Oferowanych na jaką mogą opiewać Zapisy złożone przez jednego Inwestora w TMI, wskazanej powyżej. 

Złożenie zapisu w TMI nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w TDI. 

Podstawy przydziału Akcji serii C7 w TMI zostały szczegółowo opisane w punkcie 4.11.6 Memorandum. 

Przydzielone Akcje Oferowane w TMI zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego złożony został 
Zapis na Akcje Oferowane, a w przypadku inwestorów posiadających rachunek inwestycyjny prowadzony przez bank 
depozytariusza i mających zawartą z Koordynatorem Oferty umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i 
przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania., przydzielone Akcje serii C7 
zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, wskazanym w dyspozycji deponowania.  

Transza Dużych Inwestorów 

Zapisy na Akcje serii C7 w Transzy Dużych Inwestorów składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych i przyjmowane 
osobiście w POK Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz za pośrednictwem internetu, faksu, telefonu, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A.  
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Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Koordynatora Oferty. Formularz zapisu zawierać 
będzie także obowiązkowe polecenie zdeponowania Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych inwestora 

Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu 
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej, jeśli zostanie ona udostępniona. Na dowód przyjęcia 
Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza 
Zapisu, potwierdzony przez  pracownika Koordynatora Oferty.  

W ramach TDI można składać zapisy na nie mniej niż 1.001 Akcji serii C7 i na nie więcej niż liczbę Akcji serii C7 zaoferowanych 
do objęcia w TDI. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji serii C7 
zaoferowanych do objęcia w TDI. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę 
Akcji serii C7 w TDI. 

W przypadku złożenia przez Inwestorów ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji 
Oferowanych niż liczba Akcji Serii C7 oferowanych tym inwestorom w TDI, przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach 
proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych Zapisów, redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.11.6 
Memorandum. 

Złożenie zapisu w TDI nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w TMI. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i 
dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby 
działające w imieniu inwestorów; oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni inwestorzy 
powinni skontaktować się z Koordynatorem Oferty. 

Niezależnie od Transzy, w której składany jest zapis na Akcje serii C7, Inwestorowi nabywającemu Akcje serii C7, który posiada 
rachunek inwestycyjny w DM BOŚ S.A., przydzielone Akcje serii C7 zostaną zdeponowane na rachunku papierów 
wartościowych, z którego złożony został zapis na Akcje Oferowane.  

Niezależnie od Transzy w której składany jest zapis na Akcje serii C7, Inwestorowi nabywającemu Akcje serii C7, który posiada 
rachunek inwestycyjny prowadzony przez bank depozytariusza i zawartą z Koordynatorem Oferty umowę o świadczenie usług 
maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania., 
przydzielone Akcje serii C7 zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, wskazanym w dyspozycji 
deponowania. 

Składanie Dyspozycji Deponowania  

Inwestor lub jego pełnomocnik posiadający rachunek w banku depozytariuszu i zawartą z Koordynatorem Oferty umowę o 
świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich 
wykonywania, zobowiązany jest złożyć wraz z zapisem na Akcje Oferowane nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji 
Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które 
zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Dyspozycja Deponowania złożona przez 
Inwestora nie może być zmieniona. 

4.11.4. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje serii C7 jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii 
C7 objętych zapisem i Ceny Akcji Oferowanych. 

Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych 
na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu 
lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania 
określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Wpłata na Akcje Oferowane następuje wyłącznie w walucie 
polskiej. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 

Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), dane 
osób dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10 tys. euro, podlegają wpisowi do ewidencji. 
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla 
celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 108 zdania 1 Prawa 
Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze obowiązków 
określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 

Zgodnie z Ustawą AML dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15 tys. 
euro (również, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze 
sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych 
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źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Dom maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z 
popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.  

Inwestorzy posiadający rachunek papierów wartościowych w DM BOŚ S.A.  

Ze względu na fakt, iż Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej Akcji serii C7 zobowiązani są posiadać rachunek 
inwestycyjny w DM BOŚ S.A. w chwili składania Zapisu inwestor musi posiadać na rachunku pieniężnym służącym do obsługi 
rachunku papierów wartościowych w DM BOŚ S.A. środki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji serii C7, na którą inwestor 
zamierza złożyć Zapis i ich Ceny Emisyjnej.  

DM BOŚ jest uprawniony do pobierania prowizji od Inwestorów z tytułu przyjętych zapisów na Akcje objęte Ofertą Publiczną, 
na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług brokerskich.  

Płatność za Akcje objęte Ofertą Publiczną zostaje zablokowana w chwili składania zapisu.  

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje serii C7. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 

Inwestorzy korzystający z rachunku papierów wartościowych w banku depozytariuszu  

Inwestorzy posiadający rachunek w banku depozytariuszu i biorący udział w Ofercie Publicznej, muszą mieć zawartą z 
Koordynatorem Oferty Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych oraz ich wykonywania. 

Wpłata za Akcje serii C7 w Transzy Dużych Inwestorów musi być uiszczona przelewem w złotych w pełnej wysokości w taki 
sposób, aby najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów wpłynęła na rachunek Koordynatora Oferty: 

Dane do przelewu ceny Akcji Oferowanych w TDI 

Właściciel rachunku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.  

Nr rachunku 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 

Bank Bank Ochrony Środowiska S.A., 2 Oddział w Warszawie 

Tytuł przelewu Triggo S.A. – imię i nazwisko (firma inwestora), nr PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

Źródło: Koordynator Oferty 

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Koordynatora Oferty. 

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w TDI zapis uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji serii C7 wynikającą z 
dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał prawo nieprzydzielenia Akcji Oferowanych w 
ogóle lub przydzielenia ich według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanego w punkcie 4.11.6 
Memorandum. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje serii C7. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 

4.11.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz 
z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych 
przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać 
w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, 
istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu 
oferowania lub dostarczeniem Akcji Oferowanych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten 
może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody zostanie określony w 
suplemencie do Memorandum. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie 
zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Emitent może dokonać 
przydziału Akcji Oferowanych nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub 
subskrypcję akcji. 

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie oświadczenia w związku z opublikowaniem 
suplementu do Memorandum lub też podania informacji o ostatecznej liczbie Akcji serii C7 oferowanych w poszczególnych 
transzach, wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 
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Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje serii C7 nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków pieniężnych 
zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych poniesionych 
kosztów. 

4.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Możliwość przesunięcia akcji między transzami  

W Memorandum zostały wskazane wstępnie planowane liczby Akcji Serii C7 oferowanych w poszczególnych Transzach. Na 
etapie przydziału Akcji Oferowanych Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu Akcji serii C7 pomiędzy Transzą Małych 
Inwestorów a Transzą Dużych Inwestorów, wyłącznie w celu zrównoważenia popytu i podaży pomiędzy transzami. W takim 
przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje serii C7, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów w danej 
transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył ich podaż. Takie przesunięcie nie 
będzie stanowić zmiany liczby Akcji Oferowanych, a Inwestor, który złożył Zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia nie 
nabędzie uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu. 

Transza Małych Inwestorów 

Podstawę przydziału Akcji serii C7 w TMI stanowi prawidłowo złożony i opłacony Zapis, zgodnie z zasadami opisanymi w 
Memorandum. 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, wyłącznie w celu zrównoważenia popytu i podaży, Zarząd 
Emitenta, w oparciu o opłacone Zapisy dokona ostatecznego przydziału Akcji serii C7.  

Akcje Oferowane zostaną przydzielone w TMI wyłącznie tym inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje 
serii C7 po cenie emisyjnej Akcji Oferowanych, powiększonej o ewentualną prowizję Koordynatora Oferty bądź Członka 
Konsorcjum przyjmującego zapis. 

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji serii C7, na którą inwestor złożył i prawidłowo opłacił zapisy, przekroczy liczbę 
maksymalnego zapisu w transzy tj. 1.000 Akcji Oferowanych, to zapisy złożone przez tego inwestora zostaną poddane 
proporcjonalnej redukcji, tak, aby łącznie opiewały na nie więcej niż 1.000 Akcji Oferowanych.  

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C7, na które złożono zapisy będzie niższa lub równa liczbie Akcji Serii C7 objętych tą transzą, 
Akcje Serii C7 zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych Zapisów. 

W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii C7 będzie wyższy od liczby Akcji Serii C7 objętych tą transzą, wówczas inwestorom 
zostaną przydzielone Akcje Serii C7 na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji Serii C7 nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą 
przydzielane Akcje Serii C7 łącznie kilku Inwestorom. W przypadku gdy liczba akcji serii C7 przypadająca danemu inwestorowi 
nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu opisanego w akapicie powyżej, pozostaną Akcje Serii C7 nieprzydzielone w 
wyniku dokonanych zaokrągleń, zostaną one przydzielone, po jednej Akcji Serii C7, kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy 
na największą liczbę Akcji Serii C7. W przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii C7 o przydziale zadecyduje Emitent. 

O liczbie przydzielonych akcji Inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył Zapis oraz ewentualnie w innym trybie 
uzgodnionym indywidualnie. 

Inwestorom nie gwarantuje się żadnej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału. 

Transza Dużych Inwestorów 

Podstawę przydziału Akcji serii C7 w TDI stanowi prawidłowo złożony i opłacony zapis, zgodnie z zasadami opisanymi 
w Memorandum. 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, wyłącznie w celu zrównoważenia popytu i podaży Zarząd, 
w oparciu o opłacone zapisy, dokona ostatecznego przydziału Akcji serii C7. 

Przydział w TDI zostanie zrealizowany według uznania Emitenta.  

W TDI preferowanymi inwestorami będą klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci (w rozumieniu Ustawy o Obrocie). 

Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Oferowane łącznie kilku 
inwestorom. 

Emitent może odmówić dokonania przydziału Akcji Oferowanych w przypadku, gdy zapis zostanie złożony przez lub w imieniu 
inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 

O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany przez Koordynatora Oferty w trybie uzgodnionym 
indywidualnie. 

Dostarczenie Akcji serii C7 
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Po dokonaniu przez Emitenta przydziału Akcji serii C7, Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ich na 
rachunkach inwestycyjnych podmiotów, którym przydzielono Akcje Oferowane. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii C7, Zarząd podejmie działania mające na celu 
zarejestrowanie tych akcji przez KDPW.  

Inwestorom nabywającym Akcje serii C7 posiadającym rachunki inwestycyjne w DM BOŚ S.A., przydzielone Akcje serii C7 
zostaną zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w DM BOŚ S.A. z których złożone zostały zapisy na Akcje serii 
C7. W przypadku inwestorów posiadających rachunki w banku depozytariuszu i mających zawartą z Koordynatorem Oferty 
Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 
oraz ich wykonywania, Akcje serii C7 zostaną zdeponowane zgodnie ze złożoną dyspozycją deponowania. 

 
4.11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na zapisy, co do których Inwestorzy uchylili się od skutków prawnych zapisu w 
przypadku publikacji suplementu do Memorandum, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu, 
w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje Oferowane.  

W przypadku niedojścia Oferty Publicznej Akcji serii C7 do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków dokonany 
zostanie, w przypadku inwestorów posiadających rachunki inwestycyjne w DM BOŚ S.A. – na rachunki z których złożony został 
zapis na Akcje serii C7, a w przy przypadku inwestorów posiadających rachunki w banku depozytariuszu zgodnie z dyspozycją 
wskazaną na formularzu Zapisu, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Publicznej 
Akcji serii C7 do skutku.  

Zwrot nadpłaconych kwot oraz zwrot środków pieniężnych Inwestorom zapisującym się na Akcje Oferowane, którym nie 
przydzielono Akcji serii C7, lub których zapisy zostały zredukowane, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dokonania przydziału 
Akcji Oferowanych w przypadku inwestorów posiadających rachunki inwestycyjne w DM BOŚ S.A. – na rachunki z których 
złożony został zapis na Akcje serii C7, a w przy przypadku inwestorów posiadających rachunki w banku depozytariuszu zgodnie 
z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu  

Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez 
Inwestora w związku z zapisem na Akcje Oferowane i zostaną pomniejszone o ewentualne koszty przelewu. 

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje serii C7 nie podlegają oprocentowaniu. 

4.11.8. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia 

Zawieszenie lub odstąpienie od Oferty 

Zarząd Emitenta może w każdym czasie podjąć uchwałę o zawieszeniu albo o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 
Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że zawieszenie lub odstąpienie od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie 
mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.  

Spółka może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zjawiska, które mogłyby 
w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów 
nabywających Akcje Oferowane w tym m.in.: 

 nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Spółki, które 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Spółki, 
w tym na przedstawione przez nią w Memorandum informacje; 

 nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki; 

 nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające bezpośredni wpływ na jej działalność operacyjną; 

 zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na rynku NewConnect lub na innych rynkach 
giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; 

 niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych 
o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym; 

 niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty; lub 

 inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby 
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Spółki lub powodowałyby podwyższone ryzyko inwestycyjne 
dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii C7, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, Emitent może 
odstąpić od Oferty jedynie z ważnych powodów, do których należą: 
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 nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta, w tym 
na przedstawione przez niego w Memorandum informacje, 

 nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

 inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby 
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta, w tym w szczególności pozyskanie 
niesatysfakcjonujących środków z emisji niepokrywających kosztów oferty lub niegwarantujących spełnienia 
wymogów wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO. 

Niedojście Oferty do skutku 

Poza przypadkami odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty opisanymi wyżej, Oferta nie dojdzie do skutku w 
następujących przypadkach: 

 co najmniej 1 (jedna) Akcja serii C7 nie zostanie objęta i należycie opłacona; lub  

 Zarząd nie złoży wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym przez 
obowiązujące przepisy prawa; lub 

 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji Akcji serii C7 lub uprawomocni się zarządzenie o zwrocie wniosku o wpis podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji serii C7 do rejestru, a nowy, poprawny wniosek nie zostanie złożony w terminie; 
lub 

 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji Akcji serii C6 lub uprawomocni się zarządzenie o zwrocie wniosku o wpis podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji serii C6 do rejestru, a nowy, poprawny wniosek nie zostanie złożony w terminie. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii C7, uzależniona jest od rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C6 oraz złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia 
określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz 
doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych 
ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać 
załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez 
Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C7, a tym 
samym niedojście emisji Akcji serii C7 do skutku.  

4.11.9. Sposoby i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu 
wpłaconych kwot, (ii) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku Oferty Akcji Oferowanych, informacja na ten temat 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane decyzja o zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty może zostać 
podjęta, bez podawania przyczyn. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu 
aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.  

Podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 
nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie 
komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie podana do 
publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie tj. w formie suplementu do Memorandum w 
sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum. 

Podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 
Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie komunikatu 
aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostają przez Emitenta uznane za wiążące, a 
wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis mają natomiast prawo 
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w dowolnym POK 
Koordynatora Oferty, w terminie dwóch Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu do niniejszego Memorandum, na 
podstawie którego Oferta jest zawieszana. Dopuszcza się również przyjęcie od inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż 
na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez Koordynatora Oferty. Emitent ani Koordynator Oferty nie będą pobierać 
od inwestorów opłat ani prowizji za złożenie ww. oświadczenia. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje 
Oferowane podlegają zwrotowi bez odsetek i odszkodowań w ciągu 7 dni od złożenia wyżej wymienionego oświadczenia, na 
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rachunek papierów wartościowych, z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji serii C7, a w przy przypadku inwestorów 
posiadających rachunki w banku depozytariuszu zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu 

Informacja o odstąpieniu od Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało opublikowane 
niniejsze Memorandum.  

W przypadku odstąpienia od Oferty wszystkie złożone zapisy automatycznie zostają uznane za nieważne, a wpłaty dokonane 
przez Inwestorów zostaną w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty zwrócone przelewem na rachunek 
papierów wartościowych, z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji serii C7, a w przy przypadku inwestorów 
posiadających rachunki w banku depozytariuszu zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu. Zwrot środków 
zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
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5. Dane o Emitencie 

5.1. Firma (nazwa), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami telefonu lub faksu, adresem 
głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej 

Firma (nazwa): Triggo Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres emitenta: Łomianki, ul. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki 

Dane teleadresowe: tel. +48 502 156 667 

Adres głównej strony internetowej: www.triggo.city 

Adres poczty elektronicznej: triggo@triggo.city 

REGON: 362994827 

NIP: 9542760054 

 

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Zgodnie z brzmieniem § 3 Statutu Emitenta, czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

5.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Spółka została utworzona 16 listopada 2015 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została utworzona na 
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i działa zgodnie z tą regulacją, regulacjami właściwymi dla spółek 
publicznych, jak również postanowieniami Statutu. 

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy emitent jest 
podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem 
organu, który je wydał 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000586444 przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do utworzenia Spółki nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. Działalność prowadzona przez Spółkę na 
terenie RP nie wymaga zezwolenia, licencji czy zgody. Stosownych zezwoleń, w tym homologacji, wymaga natomiast 
dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, co z kolei warunkuje możliwość wprowadzenia pojazdu do sprzedaży. 

5.5. Krótki opis historii Emitenta 

Triggo S.A. została zawiązana 16 listopada 2015 roku. Działalność Triggo S.A. jest skoncentrowana wokół unikatowego w skali 
światowej produktu jakim jest elektryczny miejski pojazd Triggo. Opatentowana przez Spółkę konstrukcja zapewnia szereg 
przewag w stosunku do istniejących dotąd na świecie rozwiązań i wpisuje się w potrzeby ewoluującego rynku współczesnej 
mobilności miejskiej. Kluczowym rozwiązaniem elektrycznego pojazdu Triggo jest zawieszenie o zmiennej geometrii. Pozwala 
ono na zmniejszanie całkowitej szerokości pojazdu podczas manewrowania z niewielkimi prędkościami, zapewniając 
jednocześnie bezpieczny poziom stabilności podczas szybszej jazdy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, Triggo umożliwia 
sprawne poruszanie się w intensywnym ruchu miejskim oraz dostarcza łatwość parkowania - charakterystyki osiągane dotąd 
wyłącznie przez jednoślady. W przeciwieństwie do tych ostatnich zapewnia jednak bezpieczeństwo, komfort i praktyczność 
zarezerwowane dotąd wyłącznie dla samochodów. 

Prace badawcze i rozwojowe przeprowadzone przez Spółkę doprowadziły produkt do stadium gotowości do komercjalizacji. 
Strategia rynkowa spółki uwzględnia generowanie trzech głównych strumienie przychodów, pochodzących z szeregu rynków 
międzynarodowych. Konstrukcja Triggo zyskała ochronę patentową w krajach o całkowitej populacji blisko 4 mld 
mieszkańców. Zapewnia to Triggo S.A. wyłączność na komercjalizację swoich produktów w krajach zamieszkałych przez blisko 
połowę populacji ziemskiej, co może stwarzać wyjątkowo korzystne warunki dla dalszego rozwoju Spółki.  

Głównymi odbiorcami produktów Spółki mają być operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu 
w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów uwzględnionym w planie 
finansowym Triggo S.A. jest świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych 
komercyjnie metropoliach. Jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo S.A. może udzielać licencji na wdrażanie 
produkcyjne i sprzedaż swoich produktów – szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zagospodarowania 
rynkach. Przychody z opłat licencyjnych mają stanowić trzecie źródło przychodów Triggo S.A. 

W tabeli poniżej przestawiono informacje na temat najważniejszych dokonań biznesowych w historii Emitenta: 

lipiec 2017 r. Oddane do użytku pierwszego prototypu badawczego PB1 na kołach. 

listopad 2017 r. Debiut prototypu PB1 i makiety interaktywnej podczas „Kongresu 590”. 

marzec 2018 r.  Nagroda Główna Przedsiębiorcy w XX edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. 
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sierpień 2018 r. 
Zakończenie pierwszej fazy projektowania nadwozia Triggo wraz z Edag Engineering 
Polska. 

wrzesień 2018 r. 
Zakończenie budowy wyposażonego w karoserię prototypu PB3, Prezentacja Triggo 
podczas międzynarodowej konferencji WIPO w Genewie 

listopad 2018 r. 
Debiut prototypu PB3 podczas „Kongresu 590”. 
Prezentacja prototypu PB3 podczas jednych z największych targów motoryzacyjnych w 
Europie- Warsaw Motor Show 2018 

grudzień 2018 r. 
Prezentacja Triggo i przyznanie wyróżnienia „Lider Elektromobilności” podczas 
międzynarodowej konferencji ONZ COP24 w Katowicach. 

listopad 2019 Udział w Web Summit w Lizbonie 

maj 2019 Udział w Impact CEE w Krakowie 

styczeń 2020 Udział w misji gospodarczej polskiego rządu w Japonii 

październik 2020 Pierwsze miejsce w konkursie CEE Top Tech Scale-up 2020 

 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: (i) kapitał 
zakładowy, (ii) kapitał zapasowy, (iii) fundusz rezerwowy. 

Na Datę Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.607 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych) i dzieli 
się na 1.506.070 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 

• 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1  
• 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1  
• 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 
• 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 
• 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 
• 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 
• 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 
• 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5   

Ponadto, przed Datą Memorandum Zarząd skorzystał z przyznanego w § 9 Statutu upoważnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji, podejmując w dniu 19 kwietnia 2021 r. Uchwałę w Sprawie Emisji C6 na mocy której 
Zarząd zaoferował 7.300 sztuk akcji serii C6 w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa 
poboru Akcji Serii C6 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Akcje Serii C6 zostały zaoferowane przez 
Zarząd w ramach oferty prywatnej jednemu wybranemu inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji. Cena 
emisyjna jednej akcji serii C6 wynosiła 138,00 zł. Wpływy z emisji Akcji serii C6 wyniosły łącznie 1.007.400,00 zł. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Emisyjnej oraz Uchwały Emisyjnej C6, z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału 
zakładowego do KRS, Uchwała Emisyjna wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem wpisu Uchwały Emisyjnej C6 
do KRS. Zatem rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest od 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C6.  

Kapitał zakładowy Spółki jest tworzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 308 § 1 KSH, 
kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Przepisy Kodeksu spółek handlowych 
określają również zasady podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie art. 431 § 1 KSH, podwyższenie kapitału 
zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 
dotychczasowych akcji. Szczegółowe zasady podwyższenia kapitału zakładowego zawierają przepisy art. 431-454 KSH. 
Zgodnie z art. 455 § 1 KSH, kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej 
akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Szczegółowe zasady 
podwyższenia kapitału zakładowego zawierają przepisy art. 455-458 KSH. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego 
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadkach określonych przez prawo Zarząd może zostać 
upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

Zgodnie z art. 396 § 1-3 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% 
zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 
zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po 
pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 
przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie 
nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH, statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków 
(kapitały rezerwowe). Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu, kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich 
tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał. 
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Zgodnie z art. 396 § 5 KSH, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części 
kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w 
sprawozdaniu finansowym. 

Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2020 r. 
(według sprawozdań finansowych podlegających badaniu przez firmę audytorską). 

Rodzaj kapitału Stan na 31.12.2020 r. Stan na 31.12.2019 r. 

Kapitał własny, w tym: 4 559 109,88 4 387 641,73 

Kapitał podstawowy 147 381,00 147 381,00 

Kapitał zapasowy  8 583 478,88 8 583 478,88 

Kapitał z aktualizacji wyceny  - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe  2 032 380,00 - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 4 343 218,15 -2 581 239,19 

Zysk (strata) netto - 1 860 911,85 - 1 761 978,96 
Źródło: Emitent 

Wykazany na 31.12.2020 r. kapitał rezerwowy w wysokości 2 032 380,00, reprezentuje wartość opłaconej, ale 
niezarejestrowanej na dzień 31.12.2020 r. emisji akcji serii C5, w ramach której kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o 
3.226 akcji serii C5 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 
dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy w dniu 5 stycznia 2021 r. W dniu 5 marca 2021 r. 
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, zarejestrował zmniejszenie wartości 
nominalnej akcji niepołączonej z obniżeniem kapitału zakładowego (tzw. „spilt akcji”). Po rejestracji podziału akcji kapitał 
zakładowy składa się z 1.506.070 akcji o wartości 0,10 PLN każda 

5.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z 
obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze 
wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji. 

Na Datę Memorandum w Spółce istnieje kapitał warunkowy. NWZ Spółki z dnia 30 grudnia 2020 r. podjęło uchwały w zakresie 
ustanowienia kapitału warunkowego, który został zarejestrowany przez sąd rejestrowy w dniu 5 marca 2021 r.  

W celu zapewnienia możliwości wykonania Programu Motywacyjnego NWZ Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. podjęło 
następujące uchwały: 

• Uchwałę nr 8 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, określającego szczegółowe warunki przydziału 
warrantów serii A, a następnie akcji serii D. 

• Uchwałę nr 9 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy której dokonano warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.211 zł (dwanaście tysięcy dwieście jedenaście złotych) poprzez 
emisję 122.110 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

• Uchwałę nr 10 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, na mocy której, pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy ww. warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego, zostanie wyemitowanych nie więcej niż 122.110 ((sto dwadzieścia dwa tysiące sto 
dziesięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, 

Na mocy ww. uchwał w Spółce ustanowiony został Program Motywacyjny na następujących zasadach: 

a) Program Motywacyjny będzie obowiązywał do 30.12.2030 r. 
b) Adresatami Programu Motywacyjnego będą: i) osoby wskazane w uchwale Zarządu jako członkowie kluczowej kadry 

pracowniczej i stali współpracownicy Spółki, za wyjątkiem członków Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy 
Kapitałowej; ii) członkowie Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej 

c) Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D.  
d) Warranty Subskrypcyjne Serii A będą emitowane nieodpłatnie.  
e) Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A zostanie uzależnione od spełnienia przesłanek ilościowych oraz 

jakościowych, wskazanych w regulaminie przyjętym w uchwale Zarządu oraz zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, 
określającym szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego.  

f) W odniesieniu do beneficjentów Programu Motywacyjnego, innych niż Członek Zarządu Spółki, NWZ upoważniło Zarząd 
do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym i 
odnośnych uchwałach wykonawczych.  
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g) W odniesieniu do Członka Zarządu Spółki NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do zaoferowania i wydania Warrantów 
Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym i odnośnych uchwałach wykonawczych. 

h) Imienna lista posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowe warunki dotyczące zasad i trybu objęcia oraz 
wykonania uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie ustalona - w odniesieniu do Członków Zarządu – w 
uchwale Rady Nadzorczej, zaś - w przypadku innych beneficjentów Programu Motywacyjnego – w uchwale Zarządu 
Spółki. W odniesieniu do przydziału Warrantów Subskrypcyjnych beneficjentom Programu Motywacyjnego, innym niż 
Członek Zarządu Spółki, Zarząd rekomenduje przydział Warrantów Subskrypcyjnych konkretnym podmiotom 
uprawnionym, zaś Rada Nadzorcza ten przydział akceptuje (bez możliwości modyfikacji listy tych beneficjentów). - 

i) Zarząd i Rada Nadzorcza są uprawnieni do: 1) sporządzenia regulaminu (przyjętego w uchwale Zarządu oraz 
zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą), określającego szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego oraz 2) 
wskazania konkretnego terminu na: a) spełnienie przesłanek warunkujących wykonanie praw z Warrantów 
Subskrypcyjnych; b) ocenę spełnienia przesłanek warunkujących wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez 
odnośnego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą; c) wykonanie praw z Warrantów 
Subskrypcyjnych przez odnośnego posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, z 
uwzględnieniem, iż wspomniana data musi przypadać przed 30.12.2030 r. 

j) Cena emisyjna Akcji Serii D będzie równa wartości nominalnej Akcji Serii D i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za Akcję 
Serii D.  

k) Akcje Serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.  

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie 
zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może 
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie  

Uchwałą NWZ Spółki z dnia 30 grudnia 2020 r. nr 12 w sprawie zmiany statutu dotyczącej ustanowienia kapitału docelowego 
ustanowiono w Spółce kapitał docelowy w wysokości 18.900,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych). Zgodnie § 9 
Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością 
wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej 
akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

Na Datę Memorandum Zarząd skorzystał z przyznanego w § 9 Statutu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji, podejmując w dniu 19 kwietnia 2021 r.: 

 Uchwałę Emisyjną C6 na mocy której Zarząd zaoferował 7.300 sztuk akcji serii C6 w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 
§ 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C6 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 
Akcje Serii C6 zostały zaoferowane przez Zarząd w ramach oferty prywatnej jednemu wybranemu inwestorowi, z którym 
umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 21 kwietnia 2021 r. Cena emisyjna jednej akcji serii C6 wynosiła 138,00 zł. 
Wpływy z emisji Akcji serii C6 wyniosły łącznie 1.007.400,00 zł. 

 Uchwałę Emisyjną na mocy której Zarząd oferuje 45.500 sztuk akcji serii C7 w ramach subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 
pkt 3 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C7 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; oraz  
w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w 
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem 
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z 14 czerwca 2017 r., na zasadach 
określonych w memorandum informacyjnym Spółki. 

Tym samym pozostała do wykorzystania wartość kapitału docelowego wynosi na Datę Memorandum 13.620,00 zł, tzn. 
odpowiada 136.200 szt. akcji.  

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe emitenta lub 
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Do Daty Memorandum żadne papiery wartościowe Emitenta, ani jakiekolwiek kwity depozytowe wystawiane w związku z 
nimi, nie były notowane na zorganizowanych rynkach papierów wartościowych i na Datę Memorandum nie ma takich 
papierów lub kwitów depozytowych, które byłyby notowane. 

Zamiarem Emitenta jest dematerializacja i rejestracja w KDPW wszystkich Akcji Emitenta oraz złożenie wniosku wprowadzenie 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., wszystkich Akcji Emitenta. 

5.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym 

Do Daty Memorandum, ani Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznano ratingu. 

5.12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co 
najmniej firmy (nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów 



Memorandum Informacyjne Triggo S.A. 

75 

Triggo S.A. nie posiada oddziałów, ani jednostek samobilansujących się. Spółka posiada 100% udziałów w jednostce zależnej 
Triggo Produkcja Sp. z o.o., która nie prowadzi obecnie aktywnej działalności gospodarczej. Spółka nie sporządza 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 oraz 58 Ustawy o rachunkowości. 

5.13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym 
i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, 
w podziale na segmenty działalności 

5.13.1. Wprowadzenie 

Spółka Triggo S.A. została utworzona w 2015 r. Sama koncepcja produktu-pojazdu Triggo, której autorem jest Rafał Budweil, 
Prezes Zarządu Triggo S.A., powstała znacznie wcześniej, bo w 2010 r. 

Triggo S.A. jest spółką powołana do życia celem międzynarodowej komercjalizacji pojazdu „Triggo” który jako pierwszy na 
świecie skutecznie łączy w sobie zalety samochodu osobowego i jednośladu. Spółka jest jedynym właścicielem praw do 
patentów chroniących koncepcję i konstrukcję pojazdu przyznanych w krajach o całkowitej populacji 3,95 miliarda 
mieszkańców. Pojazd Triggo w swojej obecnej formie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych przez 
Spółkę w latach 2016-2021.  

Pojazd Triggo, ma znaleźć zastosowanie głównie w transporcie miejskim, gdzie około pięciokrotna oszczędność zajmowanej 
przestrzeni w porównaniu do samochodów osobowych, daje Triggo przewagę w zakresie mobilności i dostępności miejsc do 
parkowania. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego, unikatowego w skali światowej rozwiązania zawieszenia o zmiennej 
geometrii, Triggo jest w stanie w czasie jazdy zmniejszyć swoją szerokość ze 148 cm do 86 cm, nabierając tym samym 
wymiarów zewnętrznych zbliżonych do większego skutera, czy motocykla. Zastosowane rozwiązania umożliwiają montaż 
zamkniętej, bezpiecznej kabiny wyposażonej m.in. w pasy bezpieczeństwa i wzmocnienia antykapotażowe. Pojazd 
homologowany będzie zgodnie z kryteriami europejskich kategorii L7e i L5, a co za tym idzie, będzie podlegał wymogom mniej 
restrykcyjnym niż samochody kategorii M. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 168/2013, do kierowania nim 
w ramach kategorii L7e wystarczające będzie prawo jazdy kat. B 

Koncepcja pojazdu Triggo wpisuje się w aktualne trendy na światowym rynku mobilności miejskiej. Obejmują one zjawiska 
takie jak stopniowe wypieranie samochodów o napędzie spalinowym przez pojazdy elektryczne oraz zastępowanie 
samochodów osobowych w posiadaniu indywidualnych właścicieli przez znacznie efektywniejsze rozwiązanie w postaci 
pojazdów wynajmowanych za pomocą aplikacji.  

Statystyki wykorzystania pojazdów w sieciach MaaS (ang. Mobility as a Service, tj. mobilność jako usługa) jednoznacznie 
wskazują, że niewielkie pojazdy dwuosobowe takie jak Triggo mogą generować znacząco większy ruch, a tym samym wyższe 
przychody operatora niż „pełnowymiarowe” samochody osobowe. Konsekwentnie, począwszy od 2016 r. Triggo 
projektowane jest przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu w platformach współdzielenia MaaS. 

Dzięki zastosowanym w Triggo rozwiązaniom, takim jak m.in. w pełni cyfrowe sterowanie Drive-by-Wire (DbW), pojazd jest 
gotowy do stopniowego wdrożenia systemów automatyzacji sterowania, w tym automatycznego przebazowania floty 
pojazdów. To z kolei będzie miało fundamentalne znaczenie dla dalszego, radykalnego wzrostu rentowności modelu 
biznesowego MaaS. 

Wykorzystując swoją przewagę technologiczną (zabezpieczoną międzynarodową ochroną patentową), Emitent dysponując 
innowacyjnym produktem, ma zamiar osiągać przychody na rynkach międzynarodowych przy wykorzystaniu ekonomii 
współdzielenia środków mobilności miejskiej. Branża ta podlega obecnie silnym przeobrażeniom. Segment ten doświadcza z 
jednej strony rewolucji technologicznej, podyktowanej poszukiwaniem alternatywnych napędów i źródeł energii, przy 
jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania maksymalnej efektywności stosowanych w niej środków transportu. Zmianom 
technologicznym towarzyszą przeobrażenia społeczne – zmienia się sposób użytkowania samochodów i ich postrzegania jako 
istotnej pozycji w majątku gospodarstw domowych. Istotnym czynnikiem oddziałującym na branżę mobilności jest 
przewidywane pojawienie się na szerszą skalę pojazdów autonomicznych. Nowe trendy sprzyjają powstawaniu nowych 
modeli biznesowych na rynku i w branży, zwłaszcza, iż bariery wejścia w nowe segmenty rynku motoryzacyjnego są 
zdecydowanie mniejsze niż w przypadku tradycyjnego rynku motoryzacyjnego. 

Zastosowanie Triggo w platformach mobilności miejskiej ma w założeniach Emitenta docelowo doprowadzić do 
konwergencji najlepszych cech dwóch modeli biznesowych:  

(1) usług car-sharingowych charakteryzujących się wysokim poziomem marży brutto i  
(2) usług taksówkarskich charakteryzujących się wysokim poziomem dziennych przejazdów, a co za tym idzie, znacząco 

wyższym niż w przypadku car-sharingu poziomem przychodów z pojedynczego pojazdu. 

Rozwiązania z zakresu sterowania zastosowane w Triggo szczególnie dobrze pozycjonują pojazd do odegrania roli 
przełomowej „disruptive technology” w globalnej rewolucji elektromobilności miejskiej. Dostępna w Triggo funkcjonalność 
przebazowania pojazdów w sieci MaaS umożliwi dostępność tych pojazdów dla użytkowników końcowych w trybie zbliżonym 
do „on-demand”, precyzyjnie w czasie i w lokalizacjach, w których będzie występowało na nie zapotrzebowanie. Wdrożenie 
tej funkcjonalności z dużą dozą prawdopodobieństwa odegra rolę znaczącej przewagi konkurencyjnej Triggo w obrębie 
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platform współdzielenia środków transportu przyczyniając się jednocześnie do radykalnego wzrostu rentowności tych 
ostatnich. 

Komercjalizacja pojazdu będzie realizowana trzema kanałami: 

1. Sprzedaż wyprodukowanych przez siebie gotowych pojazdów, platform technicznych („rolling chassis”) do dalszej 
specjalistycznej zabudowy oraz powiązanych z nimi usług utrzymania, 

2. Świadczenie usług mobilności jako usługi (Mobility-as-a-Service) w wybranych lokalizacjach, 
3. Sprzedaż licencji na wytwarzanie i komercjalizację pojazdów w oparciu o rozwiązania Triggo na wybranych 

rynkach. 

5.13.2. Podstawowe informacje o produkcie i jego funkcjonalnościach 

Triggo S.A. ma ambicje skutecznie rywalizować na nowych rynkach sektora mobilności miejskiej, w oparciu o innowacyjny 
model biznesowy, w ramach którego samochód postrzegany jest w kategoriach usługi, a nie produktu. Koncepcja Triggo 
odpowiada na potrzeby rynku i oferuje rozwiązania zgodne z trendami ekonomii współdzielenia. 

Geneza 

Zapotrzebowanie rynkowe na pojazd o charakterystyce mikrosamochodu Triggo wynika zarówno z szeregu obiektywnych i 
mierzalnych problemów jakie występują i pogłębiają się w obszarze ruchu miejskiego, jak i działań oraz bodźców tworzonych 
przez władze lokalne i państwowe, zmierzających do rozwiązania najważniejszych spośród nich, w tym: 

• strat dla obywateli i gospodarki wynikających z marnotrawstwa czasu w zatorach drogowych 
• strat dla obywateli i gospodarki wynikających z marnotrawstwa czasu podczas poszukiwania przestrzeni parkingowej 
• strat dla dobrostanu mieszkańców miast wynikających z zaśmiecenia przestrzeni miejskiej indywidualnymi 

samochodami stojącymi bezczynnie przez 95% doby 
• strat dla środowiska wynikających z marnotrawstwa zasobów i energii służących do wyprodukowania ogromnych ilości 

nieefektywnych samochodów 
• strat dla środowiska i przestrzeni wynikających z zastosowania napędu spalinowego 
• strat dla środowiska wynikających z nieefektywności energetycznej zastosowania pełnowymiarowych samochodów 

osobowych do transportu pojedynczych osób. 
• niebezpieczeństw występujących podczas rozwiązania powyższych problemów przez zastosowaniu jednośladów. 

Genezą pomysłu pojazdu Triggo były problemy związane z czasem dojazdu i dostępnością miejsc parkingowych, na jakie 
napotykają mieszkańcy miast przy codziennym przemieszczeniu się w mieście. Z doświadczenia twórcy pomysłu wynikało, że 
zamiana samochodu na motocykl pozwala istotnie zredukować czasu przejazdu (na przykład codzienny dojazd do pracy 
średnio z 80 min. w przypadku auta, do 20 min. w przypadku jednośladu). Co więcej, wykorzystywanie jednośladów 
praktycznie likwidowało problem ze znalezieniem miejsca parkingowego. Dostępność takich miejsc dla motocykli w 
porównaniu do samochodów w największych metropoliach sięga proporcji powyżej 40:1 na korzyść jednośladów. Prosta 
zmiana środka transportu, nie mogła być jednak postrzegana jako rozwiązanie wspomnianych problemów. Wiązało się to z 
takimi wadami podróżowania jednośladami jak: 

• wysokie prawdopodobieństwo odniesienia urazów, 
• użytkowanie ograniczone do sezonu motocyklowego, w większości letniego, 
• mała praktyczność związana z niską ładownością – brak praktycznego bagażnika, 
• brak możliwości przewozu dzieci,  
• konieczność korzystania z kasku i odzieży ochronnej w czasie jazdy i przebierania się po dotarciu do celu podróży, 
• narażenie na takie czynniki jak hałas, wilgoć, chłód, gorąco,  
• konieczność posiadania dedykowanego prawo jazdy (motocykle). 

Historia motoryzacji zna szereg, do tej pory nieudanych, prób połączenia wysokiej mobilności i łatwości parkowania 
jednośladu z bezpieczeństwem, praktycznością i komfortem zamkniętej kabiny samochodu. Rozwiązanie w przypadku Triggo 
przyniósł pomysł techniczny, który nie pojawił się nigdy wcześniej. Na Datę Memorandum Triggo jest jedynym na świecie 
pojazdem skutecznie łączącym główne zalety jednośladów i samochodów. Co więcej, w toku prac nad pojazdem udało się 
wypracować inne dodatkowe rozwiązania i funkcjonalności, pozycjonujące go jako szczególnie skuteczne narzędzie do 
wykorzystania w zakresie nowej miejskiej mobilności.  
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5.13.3. Produkt (pojazd Triggo i rozwiązania techniczne) 

Pojazd Triggo to elektryczny mikrosamochód (MEV) oferujący bezpieczeństwo porównywalne do jazdy samochodem, 
zwinność i sprawność drogową oraz doznania z jazdy zarezerwowane do tej pory dla użytkowników skuterów, czy motocykli.  

Układ zmiennej geometrii podwozia. 

Triggo osiąga tak rozbudowaną użyteczność dzięki opatentowanemu systemowi zawieszenia o zmiennej geometrii, który 
umożliwia poruszanie się w dwóch konfiguracjach podwozia: manewrowej oraz drogowej.  

W konfiguracji manewrowej, która przeznaczona jest do poruszania się z prędkościami nie większymi niż 35 km/h oraz do 
parkowania, przednie zawieszenie pojazdu jest „złożone” w ten sposób, że przednie koła zbliżone są maksymalnie do kadłuba 
pojazdu i nieco cofnięte do tyłu. Całkowita szerokość pojazdu w tej konfiguracji wynosi 86 cm i jest mniejsza niż w przypadku 
wielu dostępnych na rynku motocykli oraz oczywiście znacznie mniejsza od tradycyjnych samochodów. W tej konfiguracji 
Triggo zdolne jest do skutecznego przemieszczania się w korkach podobnie jak jednoślady. Podczas parkowania Triggo 
zajmuje ok. 1/5 standardowego miejsca parkingowego. Przesuniecie kół przedniej osi do tyłu podczas składania zawieszenia 
umożliwia sprawne i skuteczne parkowanie prostopadle do chodnika na szerokości nie przekraczającej szerokości 
standardowego miejsca parkingowego. 

W konfiguracji drogowej, która służy do poruszania się z prędkościami większymi niż 35 km/h, koła przedniego zawieszenia 
rozstawione są na szerokość 148 cm, co służy zapewnieniu wymaganej stateczności poprzecznej pojazdu. Prędkość 
maksymalna dla tego położenia zawieszenia to 90 km/h – co odpowiada górnej granicy prędkości przyjętej dla kategorii 
homologacji kategorii L7e. W kategorii L5e arbitralne ograniczenie prędkości maksymalnej nie występuje. 

Opatentowany system zmiany trybów jazdy i konfiguracji podwozia działa w trakcie ruchu, kiedy pojazd porusza się z 
prędkością nie większą niż 35 km/h. Decyzję o złożeniu lub rozłożeniu podwozia podejmuje kierowca pojazdu. Po wciśnięciu 
przycisku na kierownicy, elektryczny serwomechanizm działający pod kontrolą komputera pokładowego powoduje 
uruchomienie mechanizmu zmiany geometrii. Proces ten jest na bieżąco monitorowany tak, aby nie dopuścić do złożenia 
zawieszenia powyżej bezpiecznej prędkości granicznej i aby nie przekroczyć tej prędkości zanim podwozie zostanie w pełni 
rozłożone i zablokowane w tej pozycji. Proces składania i rozkładania podwozia trwa poniżej dwóch sekund. Pomysł 
konstrukcji system składanego podwozia Triggo był w znacznej mierze oparty o sprawdzone rozwiązania składanych podwozi 
stosowane od wielu dekad w technologii lotniczej.  

Układ sterowania kierunkowego. 

Z racji ograniczeń przestrzennych w obrębie przedniego zawieszenia w konfiguracji manewrowej (złożone zawieszenie) w 
Triggo nie można było zastosować klasycznego układu kierowniczego. Dla trybu manewrowego i powolnej jazdy zdecydowano 
się na sterowanie kierunkowe za pomocą przegubu centralnego. Dzięki temu rozwiązaniu, długość promienia skrętu pojazdu 
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w trybie manewrowym wynosi zaledwie około 3,5 m. Jest to wynik znacznie lepszy niż w przypadku samochodów, z których 
najlepsze pod tym względem konstrukcje osiągają promień skrętu na poziomie 5,5 m, jak i znacznej części motocykli. Wyniki 
uzyskane w trakcie jazd testowych wykazały, że rozwiązanie w postaci centralnego przegubu zachowuje się poprawnie 
również zakresie większych prędkości, wobec czego postanowione je zaadaptować jako główny i podstawowy system 
sterowania kierunkowego pojazdu. 

Układ Drive-by-Wire (DbW) wprowadzono przede wszystkim celem zapewnienia maksymalnego poziomu stabilności i 
bezpieczeństwa. Jednak decyzja o jego zastosowaniu okazała się mieć daleko idące skutki natury biznesowej. Układ DbW jest 
całkowicie cyfrowym układem sterowania pojazdami. Nie wymaga on istnienia mechanicznego połączenia pomiędzy 
kierownicą a mechanicznym układem wykonawczym sterowania. Jest to rozwiązanie od niedawna stosowane w technice 
motoryzacyjnej. Intencje kierowcy przekazywane są poprzez nacisk na sensory umieszczone wewnątrz kolumny kierowniczej 
pojazdu do komputera pokładowego, który biorąc pod uwagę aktualną prędkość i promień łuku przekazuje odpowiednie 
komendy sterowanemu cyfrowo serwomechanizmowi układu przegubu centralnego. Informacja zwrotna przekazywana jest 
kierowcy w formie siły oporu generowanej na kierownicy. 

Układ DbW pozwala określić Triggo mianem pojazdu w pełni kontrolowanego cyfrowo. Układ DbW powoduje, że 
charakterystyka zachowania pojazdu może być w szerokim zakresie modyfikowana za pomocą środków czysto 
software’owych, w tym również – zdalnie. Oznacza to, że ustawienia parametrów pojazdów działających w obrębie platformy 
MaaS mogą być plastycznie dostosowywane do profilu preferencji ich aktualnych użytkowników.  

Jednak najważniejsze są biznesowe implikacje zastosowania układu DbW. Umożliwia on bowiem płynne wdrożenie pięciu 
kluczowych z punktu widzenia rentowności modelu biznesowego MaaS, form przebazowania floty:  

• Remote Control – przebazowanie pojedynczego pojazdu poprzez operatora działającego zdalnie 
• Platooning – przebazowanie kolumny pojazdów za pomocą kierowcy fizycznie znajdującego się w pierwszym 

pojeździe 
• Platooning + remote control - przebazowanie kolumny pojazdów poprzez operatora działającego zdalnie 
• AFR – automated fleet repositioning. Przebazowywanie pojazdów w trybie manewrowym (niewielka prędkość, 

niewielka szerokość), bez pasażerów na pokładzie i po znanym terytorium 
• MoD – mobility on demand. Możliwość przywołania pojazdu do wskazanej lokalizacji 

Wszystkie wymienione, planowane do wdrożenia w przyszłości formy przebazowania zmierzają do optymalizacji stopnia 
wykorzystania dostępnej floty. Wdrożenie jakiejkolwiek z nich przy zastosowaniu tradycyjnego, trwale szerokiego i 
pozbawionego cyfrowego układu sterowania samochodu, nie jest możliwe przy obecnym stanie techniki i rozwiązań 
regulacyjnych. Zastosowanie „składanego” i z definicji cyfrowo sterowanego Triggo realizację tych celów znacząco przybliża. 

Układ stabilizacji poprzecznej. 

W celu dalszego pogłębienia stateczności poprzecznej pojazdu, szczególnie podczas pokonywania wiraży w konfiguracji 
drogowej i manewrowania przy małych promieniach skrętu w konfiguracji manewrowej, Triggo zostało wyposażone w 
automatyczny układ stabilizacji poprzecznej nadwozia. Składa się on m.in. z elektrycznego serwomechanizmu działającego 
pod kontrolą komputera pokładowego wyposażonego w zestaw niezbędnych czujników i algorytm decydujący o optymalnym 
kącie pochylenia pojazdu podczas jazdy. Układ na bieżąco, w pełni automatycznie dobiera i koryguje kąt pochylenia pojazdu 
podczas jazdy. Ubocznym, ale ciekawym z punktu widzenia użytkownika efektem jest dostarczanie przez Triggo wrażeń z jazdy 
dotąd zarezerwowanych dla użytkowników jednośladów.  

Układ wymiennych baterii. 

Przyjęto, że podstawowym problemem pojazdów elektrycznych jest ich zasięg. Nie jest to do końca zgodne z faktami. 
Ograniczenia zasięgu wynikające ze stosowanej w ogniwach chemii nie byłby większym problemem, gdyby proces ich 
ładowania był błyskawiczny. Niestety jest to proces długotrwały, uzależniający użytkowników od dostępności ściśle 
określonych lokalizacji stacji ładowania. Z punktu widzenia operatora usług MaaS oznacza to długie przestoje na stacjach 
ładowania, podczas których pojazdy nie generują przychodów, oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań zapewniających 
znalezienie się pojazdu na stacji ładowania zanim ostatecznie wyczerpią się baterie. Był to jeden z powodów fiaska systemu 
„Auto’Lib” działającego we Francji. 

W Triggo zastosowano alternatywne podejście, moduły bateryjne przypominające gabarytem te stosowane w skuterach 
elektrycznych, są wymienne. Z racji gabarytu i niskiej masy pojedynczego modułu, proces wymiany trwa poniżej trzech minut 
i może być wykonany w dowolnym miejscu przez pracowników nie legitymujących się uprawnieniami do pracy związanej z 
wysokimi napięciami. Dzięki temu Triggo mogą być dostępne do wynajmu przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w 
tygodniu.  

W zależności od obranego przez operatora modelu działalności, wymiana baterii mieć miejsce gdziekolwiek na obszarze jego 
działania poprzez służby mobilne lub też na dedykowanych „hubach mobilności” – na przykład związanych z obecnym stacjami 
benzynowymi. 

Dane techniczne 
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Poniższe dane dotyczą pojazdu homologowanego w ramach europejskiej kategorii homologacji L7e-CP. Poszczególne dane 
będą różniły się dla kategorii L5e oraz innych międzynarodowych (USA, Singapur) kategorii dopuszczenia do ruchu. 

Wymiary 

Długość x szerokość x wysokość 260 cm x 148 / 86 cm x 168 cm 

Liczba miejsc 1+1 

Szerokość kabiny na wysokości ramion 75 cm 

Masa własna + masa baterii 450 kg + 80 kg 

Maksymalna dopuszczalna masa 750 kg 

 

Silnik i napęd 

Triggo jest napędzany silnikami bezszczotkowymi BLDC (ang. Brushless Direct-Current Motor). To rodzaj silnika elektrycznego 
zasilanego prądem stałym, w którym zamiast szczotek zastosowano elektrycznie sterowany komutator, cewki są nieruchome, 
a magnesy znajdują się na wirniku. 

Główną zaletą silników bezszczotkowych jest dużo wyższa trwałość i niezawodność wynikająca z wyeliminowania z konstrukcji 
szczotek, będących najczęstszą przyczyną awarii oraz najszybciej zużywającym się elementem mechanicznym silnika. Dzięki 
temu jedynym zużywającym się elementem silnika są jego łożyska.  

Eliminacja szczotek zapewnia cichszą pracę silnika oraz wyższą sprawność energetyczną. Dodatkowo, konstrukcja silników 
BLDC umożliwia zastosowanie szczelniejszych obudów, gdyż ciepło z cewek może być odprowadzane bezpośrednio poprzez 
obudowę, co eliminuje konieczność zapewnienia cyrkulacji powietrza. Kolejną zaletą silników BLDC jest możliwość kontroli 
prędkości obrotowej prawie niezależnie od momentu silnika. Główną wadą silników bezszczotkowych jest relatywnie wyższy 
koszt produkcji w porównaniu z innymi silnikami elektrycznymi. Wynika on m.in. z konieczności zastosowania specjalnych 
sterowników elektronicznych. 

Przy obecnych i przewidywanych cenach energii elektrycznej, zastosowanie napędu elektrycznego o nieskiej mocy (do 15 kW) 
niesie ze sobą znaczne korzyści ekonomiczne.  

Wspomniana moc silników jest wystraczająca, gdyż Triggo cechuje się niską masą własną, która nie przekroczy 450 kg (nie 
wliczając masy baterii, których sumaryczny ciężar przy obecnej technologii wynosi 80 kg). Wziąwszy pod uwagę, że masa 
własna większości niewielkich samochodów osobowych przekracza jedną tonę, Triggo również na tym polu osiąga przewagę, 
co ma dalszy pozytywny wpływ zarówno na ekonomię jego użytkowania, jak i na jego przyjazność dla środowiska. 

Baterie i zasilanie: 

Baterie wymienne typu skuterowego w technologii Li-ion Baterie akumulatorów wykonane w różnych wariantach technologii 
Li-ion są obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości pozostaną, dominującym rozwiązaniem do magazynowania energii 
elektrycznej dla przedmiotów elektroniki codziennego użytku oraz pojazdów elektrycznych. Głównymi zaletami tej 
technologii jest wysoka w porównaniu do innych akumulatorów gęstość mocy oraz odporność na wielokrotne powtórzenia 
cykli ładowania i rozładowywania. Obserwowany szybki postęp w dziedzinie technologii ich wytwarzania oraz fundusze 
przeznaczane na dalszy ich rozwój pozwalają przewidywać, że do momentu wdrożenia produkcyjnego Triggo na szeroką skalę, 
nastąpi dalszy wzrost ich efektywności oraz spadek cen jednostkowych. 

Pojemność 14 kWh : Triggo wykorzystuje pakiety baterii typu skuterowego. Dzięki ich niewielkim rozmiarom i masie, nadają 
się one do wymiany bez konieczności wykorzystania specjalistycznych urządzeń. Możliwość szybkiej wymiany baterii zarówno 
eliminuje konieczność niezwykle kapitałochłonnej budowy gęstej infrastruktury sieci stacji ładowania, jak i minimalizuje 
przestoje związane z koniecznością ładowania baterii. Pojemność zastosowanych zestawów powinna zapewnić przebiegi 
rzędu 150 km pomiędzy wymianami, bądź ładowaniem baterii.  

Karoseria i nadwozie kompozytowe 

Kabina: Konstrukcja dwuosobowej kabiny pasażerskiej w układzie tandem, zawiera wbudowane wzmocnienia boczne oraz 
wzmocnienia dachu. Znajdują w niej również miejsce inne elementy bezpieczeństwa biernego takie jak pasy bezpieczeństwa, 
oraz oparcia foteli wraz z zagłówkami. Na życzenie odbiorcy Triggo może być wyposażone w poduszki powietrzne. Wnętrze 
kabiny izolowane jest od czynników atmosferycznych, zapewnia poziom komfortu typowy dla niewielkiego samochodu i nie 
wymusza na kierowcy i pasażerze stosowania hełmów ochronnych i specjalistycznej odzieży. 

Nadwozie kompozytowe: W Triggo w kontrze do technologii wytwarzania nadwozi stalowych zastosowano technologię 
wytwarzania nadwozi z materiałów kompozytowych. Produkcja paneli nadwozi odbywa się z wykorzystaniem dobrze znanej 
i sprawdzonej technologii Light-RTM (ang. Light Resin Transfer Molding). 

Nadwozie pojazdu zaprojektował Sebastian Nowak, odpowiedzialny za scenografię do serii Wiedźmin, czy projektowanie 
pojazdów do gry Cyberpunk 2077. 

W zakresie oprzyrządowania do produkcji karoserii i nadwozia Spółka współpracuje z Laminex Sp. z o.o. – doświadczonym 
polskim dostawcą elementów kompozytowych na potrzeby rynków automotive, kolejowego i lotniczego. 
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Platforma techniczna 

Platforma techniczna pojazdu Triggo stanowi unikatowe w skali światowej rozwiązanie będące własnością Triggo S.A. i jest 
efektem prac prowadzonych w latach 2010-2021. Na jej bazie mogą powstawać dalsze rozwojowe, specjalistyczne wersje 
pojazdów o właściwościach dziedziczonych od Triggo. W skład platformy wchodzą:  

• układ podwozia o zmiennej geometrii. Kluczowy element funkcjonalności i efektywności mikrosamochodu „Triggo”, 
• układ sterowania kierunkowego za pomocą centralnego przegubu. Pozwala na osiągnięcie bardzo krótkich – rzędu 3,5 

m - promieni łuku podczas manewrowania, 
• sterowania Drive-by-Wire. Całkowicie cyfrowy układ sterowania pojazdem umożliwiający dodatkowe kluczowe 

funkcjonalności takie zdalne sterowanie i repozycjonowanie floty, 
• układ stabilizacji poprzecznej. Całkowicie cyfrowy układ zapewniający automatyczną stabilizację boczną pojazdu 

podczas manewrowania przy dużych katach skrętu oraz pokonywania wiraży z dużą prędkością.  

Aktywne układy sterowania, bezpieczeństwa i monitoringu 

Systemy bezpieczeństwa czynnego: Jako pojazd projektowany „od zera” pod kątem wykorzystania w systemach 
współdzielenia pojazdów Mobility-on-Demand, Triggo będzie przygotowany do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji przez 
licznych użytkowników o różnym poziomie umiejętności i odmiennych wzorcach zachowania na drodze. Aby wypełnić te 
wymagania, Triggo jest wyposażany w sieć czujników takich jak akcelerometry, żyroskopy, odbiorniki GPS, kamery i czujniki 
odległości. Zastosowanie ich wraz z układem DbW i napędem elektrycznym umożliwia bieżącą optymalizację układów 
sterowania pojazdem, a w perspektywie łatwiejsze unikanie, bądź nawet eliminację sytuacji niebezpiecznych. 

Dane pochodzące z cyfrowych układów sterowania pojazdu oraz poszczególnych czujników, w tym w razie potrzeby z kamer 
zabudowanych na pojeździe są transmitowane on-line do centrum monitoringu i zarządzania flotą. Umożliwia to szybkie i 
adekwatne reagowanie na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, profilowanie użytkowników floty, monitorowanie i 
planowanie rozmieszczenia pojazdów na obszarze działania floty, zarządzanie energią elektryczną na poziomie floty i 
poszczególnych pojazdów, jak również zarządzanie działaniami serwisowymi i naprawami w ramach technologii Predictive 
Maintenance. 

 

 

Możliwości pojazdu i jego przewagi  

Parkowanie 

W konfiguracji manewrowej Triggo zajmuje zaledwie jedną piątą standardowego miejsca parkingowego. Dodatkowo, 
konstrukcja składanego przedniego zawieszenia pozwala na zaparkowanie pojazdu prostopadle do krawężnika. Tak 
zaparkowane Triggo nie wystaje poza obrąb standardowego miejsca parkingowego. Dzięki temu do skutecznego, 
bezpiecznego i wygodnego zaparkowania Triggo wystarczy odstęp około 1,4 m pomiędzy dwoma samochodami 
zaparkowanymi równolegle do krawężnika. Takie wolne miejsca występują w przestrzeni miejskiej wielokrotnie częściej niż 
pełnowymiarowe miejsca parkingowe. 

Możliwość łatwiejszego w porównaniu do typowych samochodów parkowania przekłada się na klika niezwykle ważnych, 
mierzalnych przewag Triggo: 
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1. Z punktu widzenia indywidualnych użytkowników pojazdu (np. klientów platform MaaS) oznacza to znaczące, aż do 60 
godzin w skali roku, oszczędności czasu (o tyle statystycznie mniej czasu użytkownicy spędzą na poszukiwaniu miejsca 
do parkowania). 

2. Z punktu widzenia operatorów platform MaaS łatwość parkowania pojazdu przekłada się na znacząco większe 
przychody. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem obecnym we wszystkich platformach MaaS jest kumulacja pojazdów w 
tzw. „cold zones” - zimnych strefach niskiego zapotrzebowania, zwykle zlokalizowanych w rezydencjalnych, 
mieszkaniowych częściach miast. Pojazdy takie spędzają zwykle znaczną ilość czasu niewykorzystane, zużywając 
jednocześnie cenne dla miasta miejsca parkingowe. Zjawisko to w znacznej mierze wynika z awersji użytkowników do 
wynajmu pojazdów w celu dokonania przejazdu do centrów miast. Ta zaś awersja spowodowana jest obawą o brak 
możliwości znalezienia miejsca do parkowania w zatłoczonym centrum – połączonej dodatkowo z koniecznością 
opłacania czasu przejazdu w celu zaparkowania. Pojazd łatwy do zaparkowania, a jednocześnie posiadający 
„samochodowe” zalety bezpieczeństwa i komfortu – taki jak Triggo – będzie znacznie częściej odprowadzany do „hot 
zones”, zlokalizowanych centralnie stref wysokiego zapotrzebowania, a zatem ogólnie częściej używany, a co za tym 
idzie – będzie generował większe przychody, zużywając jednocześnie mniej cennych zasobów przestrzeni miejskiej. 

3. Z punktu widzenia operatorów flot profesjonalnych, mniej czasu marnowanego przez pracowników w poszukiwaniu 
miejsc parkingowych oznacza lepsze wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie większe przychody i większą rentowność 
ich działalności.  

Pokonywanie korków: 

Fundamentem założeń pojazdu Triggo jest typowa dla jednośladów możliwość pokonywania zatorów drogowych. 
Wyprzedzanie korków przez kierowców jedno i trójśladów jest zdecydowanie tolerowane w ogromnej większości krajów. W 
wielu z nich, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i wielu spośród stanów USA, w tym w szczególności w 
Kalifornii, jest to działania otwarcie dopuszczone w przepisach ruchu drogowego. Niektóre kraje wręcz zachęcają do takiego 
działania, budując odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne, takie jak śluzy dla jednośladów, czy celowo poszerzone skrajne 
pasy ruchu. Filozofia takich rozwiązań jest prosta: jeden skuter, czy motocykl w ruchu miejskim więcej, to zwykle jeden 
samochód mniej. Na koniec dnia korzystają wszyscy: kierowcy jednośladów bezpośrednio – nie marnując czasu w korkach, 
natomiast ogół użytkowników dróg – pośrednio - poprzez mniejsze korki i większą dostępność miejsc do parkowania. 

Triggo jest pierwszą na świecie udaną konstrukcją, która pozwala pokonać korki, jednocześnie nie narażając użytkowników 
na typowe dla jednośladów niebezpieczeństwa i niedogodności.  

Wynikające z tego przewagi Triggo: 

1. Badania okazują, że zastosowanie motocykla zamiast samochodu, przez cały rok dałoby w typowej europejskiej 
metropolii oszczędności rzędu 200 godzin w skali roku. 

2. Z punktu widzenia operatorów MaaS pojazdy, które mniej czasu spędzają stojąc w korkach, wykonują większą ilość 
przejazdów i generują większe przychody. Oczywiście pojazdy takie mają szansę być bardziej popularne wśród 
użytkowników, a co za tym idzie – generować jeszcze więcej przychodów. 

3. Z punktu widzenia profesjonalnych operatorów flot możliwość przejazdu przez korki powoduje oszczędność czasu, który 
w innym przypadku byłby bezpowrotnie zmarnotrawiony, a zatem większą efektywność ekonomiczną ich działalności. 

Uwzględnienie aspektów ekologicznych 

Triggo jest zeroemisyjnym pojazdem elektrycznym, co niejako z definicji plasuje go powyżej tradycyjnych samochodów w 
kontekście przyjazności dla środowiska. Co więcej, będąc mikrosamochodem, cechuje się niską masą własną, stanowiącą ok 
35% typowego niewielkiego samochodu miejskiego. Brak konieczności zużywania energii do każdorazowego rozpędzania 
zbytecznej masy przekłada się na przewagę Triggo jako rozwiązania daleko bardziej energetycznie efektywnego, co przekłada 
się zarówno na ekonomię jego użytkowania, jak i na jego przyjazność dla środowiska. 

W porównaniu do klasycznego samochodu, do wytworzenia Triggo potrzeba znacznie mniejszej ilości materiałów i surowców. 
Determinuje to zarówno oszczędność wykorzystania zasobów naturalnych, jak i wyższą efektywność energetyczną produkcji. 

Bezpieczeństwo 

Triggo jest projektowany tak, aby spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa dla kategorii ciężkich kwadrycykli, zawarte w 
Rozporządzeniu 168/2013. 

Posiadając zamkniętą kabinę, wyposażoną we wzmocnienia boczne i wzmocnienia konstrukcji dachu Triggo zapewnia 
znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż pojazdy które zastępuje – jednoślady. Przyczyniają się do tego również inne 
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa biernego i czynnego, takie jak podlegające homologacji fotele wyposażone w zagłówek, 
czy pasy bezpieczeństwa. Istotnym systemem z zakresu bezpieczeństwa czynnego jest układ sterowania Drive-by-Wire i 
współdziałający z nim układ aktywnej stabilizacji poprzecznej. 

Będąc pojazdem kategorii L7e-CP, Triggo nie podlega obecnie obowiązkowym testom zderzeniowym. Mimo to, przywiązując 
dużą uwagę do bezpieczeństwo użytkowników, Triggo S.A. pracuje nad takimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi pojazdu, które 
zapewnią odpowiednią wytrzymałość, w tym odporność na małe i średnie zderzenia czołowe. Duże znaczenie ma tutaj 
elementy konstrukcji zawieszenia, zaprojektowane tak, aby ulegały awarii w kontrolowany sposób, rozpraszając w ten sposób 
energię uderzenia. 
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Efektywność ekonomiczna w misji MaaS 

Ze względu na zalety pojazdu, Triggo S.A. zakłada znaczący udział Triggo w podnoszeniu efektywności ekonomicznej modelu 
MaaS. Zdaniem Spółki już sama zdolność pokonywania korków i łatwość parkowania Triggo znacząco podniosą ilość 
wykonywanych przez pojazdy kursów, powodując, że dwuosobowy Triggo wygeneruje znacząco większe przychody niż 
„pełnowymiarowy” samochód osobowy.  

Jednak z punktu widzenia przewag Triggo, kluczem do osiągnięcia dalszego poprawienia rentowności usług współdzielenia 
MaaS jest automatyzacja przebazowania floty pojazdów współdzielonych. 

O ile zagadnienie pełnej autonomii prowadzenia („Autonomii Poziomu 5 wg SAE”), ze względu na swoją złożoność będzie 
musiało poczekać na praktyczne wdrożenie jeszcze kilka lat, o tyle szereg rozwiązań związanych z przebazowaniem floty może 
już teraz lub w niedalekiej przyszłości, radykalnie usprawnić model funkcjonowania platform współdzielenia środków 
transportu. Zdaniem Emitenta koncepcja Triggo idealnie wpisuje się w te możliwości. 

1. Zdalne sterowanie – rozwiązanie umożliwiające zdalną kontrolę nad przemieszczającym się pojazdem. Dzięki 
zastosowaniu zdalnego sterowania, można przemieszczać pojedyncze pojazdy lub ich kolumny (platooning opisany 
poniżej) bez udziału kierowców znajdujących się wewnątrz pojazdów. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty 
przebazowania pojazdów i znacząco usprawnić proces, który w tym przypadku nie wymaga przemieszczania kierowcy 
do i od pojazdu. Wszelkie czynności związane z przebazowaniem mogą odbywać się zdalnie – np. z centrum zarządzania 
flotą. Wdrożenie takiego rozwiązania jest uwarunkowane zarówno pojawieniem się odpowiednich rozwiązań 
regulacyjnych, jak i dostępnością odpowiednio niezawodnych i pojemnych sieci bezprzewodowej transmisji danych. Na 
Datę Memorandum, Emitent prowadzi testy układów zdalnego sterowania na obiektach zamkniętych. Emitent 
spodziewa się osiągnąć pierwsze praktycznie stosowalne rezultaty w 2022 roku. 

2. Platooning – rozwiązanie umożliwiające przebazowanie większej ilości pojazdów za pomocą pojedynczego kierowcy 
obsługującego pojazd wiodący kolumnę. Jest to rozwiązanie testowane na szeroką skalę w zastosowaniu do 
kontrolowania przemieszczania się przede wszystkim kolumn pojazdów ciężarowych. W przypadku MaaS może służyć 
do semi-automatycznego przebazowania większej ilości pojazdów ze stref niskiego zapotrzebowania („Cold Zone”) do 
stref przewidywanego wysokiego zapotrzebowania („Hot Zones”). Zastosowanie platooningu wielokrotnie zmniejsza 
koszty przebazowania floty MaaS, zwiększając jednocześnie stopień wykorzystania pojazdów, a co za tym idzie 
rentowność działalności operatora platformy MaaS. Ze względu na niewielkie, kompaktowe rozmiary Triggo w 
konfiguracji manewrowej Emitent jest zdania, że Triggo wyjątkowo dobrze nadaje się do zastosowania w platformach 
wspierających platooning. Spółka pracuje nad autorskim rozwiązaniem w tej technologii. Na Datę Memorandum 
prowadzone są pierwsze testy na zamkniętym terenie. Emitent spodziewa się osiągnąć pierwsze praktycznie stosowalne 
rezultaty w 2022 roku. Komercyjne wdrożenie systemów platooningu jest uwarunkowane pojawieniem się 
odpowiednich rozwiązań regulacyjnych. 

3. Platooning w połączeniu ze zdalnym sterowaniem – rozwiązanie to łączy główne zalety platooningu i zdalnego 
sterowania. W ramach tego rozwiązania pojazd wiodący kolumnę przebazowywanych pojazdów jest nadal prowadzony 
ręcznie przez kierowcę, proces ten jednak odbywa się za pomocą układu zdalnego sterowania. Prace prowadzone przez 
Emitenta nad obydwoma systemami mają przynieść w ocenie Spółki stosowalne w praktyce rezultaty na przełomie 2022 
i 2023 roku. 

4. Autonomiczne repozycjonowanie pojazdów – dzięki swoim unikatowym rozwiązaniom technicznym, pojazdy Triggo 
doskonale nadają się do repozycjonowania za pomocą prostych, dostępnych już w tej chwili systemów autonomizacji 
sterowania. Poza Triggo żadna inna konstrukcja nie pozwala jednocześnie na bezproblemowe przemieszczanie się 
pojazdów po drogach publicznych przy bardzo niewielkiej, bezpiecznej prędkości i nie zapewnia dużej, komfortowej 
prędkości podróżowania podczas przemieszczania się pod kontrolą kierowcy.  

Na Datę Memorandum istnieją już działające systemy w których bezzałogowe pojazdy („Unmanned Vehicles”) 
przemieszczają się autonomicznie w przestrzeni miejskiej. Systemy takie są stosowane m.in. w branży autonomicznej 
dostawy ostatniej mili („Automated Last Mile Delivery”). Zarówno pod względem technicznym jak i regulacyjnym 
rozwiązania takie posiadają wszelkie funkcjonalności niezbędne do autonomicznego przebazowania floty pojazdów 
Triggo. Emitent nie zamierza prowadzić własnej działalności B+R w zakresie tworzenia systemów autonomizacji 
prowadzenia, jednak ze względu na skalę działań w tym zakresie (przeszło 160 projektów B+R w tej dziedzinie 
prowadzonych w 2020 roku tylko przez europejskie podmioty), Spółka nawiązała współpracę z podmiotami 
zewnętrznymi i już 2021 roku zamierza dostarczyć pierwsze egzemplarze serii pilotażowej Triggo do partnerów 
pracujących nad autonomizacja prowadzenia. 

5. Mobility-on-Demand – jest ostatecznym i docelowym krokiem w ramach projektu autonomizacji Triggo. Rewolucyjna 
poprawa rentowności jaką wprowadzi Triggo w modelu biznesowym MaaS, jest zdaniem Emitenta na tyle istotna, że 
biorąc pod uwagę dostosowanie Triggo do wykorzystania w ramach tego modelu, że stanowi to fundamentalny element 
działań biznesowych Spółki na lata 2023-2024. Możliwość zamówienia automatycznie przebazowanego pojazdu za 
pomocą aplikacji doprowadzi do połączenia najlepszych cech modelu MaaS i modelu usług taksówkowych. Dzięki 
dostępności pojazdów dokładnie tam i wtedy kiedy są potrzebne – przychody jednostkowe z pojedynczego samochodu 
będą w tym modelu zbliżone do przychodów taksówki (a zatem znacznie wyższe niż w przypadku dotychczasowych 
rozwiązań MaaS). Jednak z uwagi na brak zaangażowania (drogiego) kierowcy, jednostkowa marża brutto pozostanie 
na typowym dla istniejących usług MaaS wysokim poziomie. Ze względu na przewidywane wieloletnie współistnienie 
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nowego modelu Mobility-on-Demand z klasycznymi usługami taksówkowymi, które wyznaczą naturalny benchmark 
cenowy dla tych usług, Emitent spodziewa się, że nieunikniona w przypadku tak atrakcyjnego modelu biznesowego 
erozja cen i marż zostanie znacząco odłożona w czasie. Pozycję Emitenta wzmacnia dodatkowo oparty na 
międzynarodowych patentach technicznych monopol na narzędzie dopasowane do tych usług w stopniu doskonałym. 
To właśnie to rozumowanie doprowadziło Emitenta do strategicznej decyzji o nieograniczaniu swojej roli do dostawcy 
pojazdów, a aktywnym rozwijaniu własnej bazy usługowej na najbardziej lukratywnych lokalnych rynkach. 
 

 

Zrealizowane Prototypy i Aktualny stan prac nad pojazdem 

Na Datę Memorandum prace badawcze i rozwojowe przeprowadzone przez Spółkę doprowadziły produkt do stadium 
gotowości do podjęcia przedseryjnej produkcji pilotażowej. Równolegle prowadzone będą dalej prace B+R majce na celu 
usprawnienie komplementarnych funkcjonalności i elementów konstrukcji pojazdu, takich jak wyposażenie wnętrza, czy 
elementy interfejsu człowiek-maszyna. 

Prototypy testowane na etapie publikacji niniejszego memorandum należą do piątej generacji – wg. wewnętrznej 
nomenklatury: PB4. Zgodnie z metodologią TRL (ang. technology readiness levels) pozwalającą określić dojrzałość 
technologiczną produktu, od fazy koncepcyjnej do gotowego rozwiązania mającego zastosowanie w praktyce, pojazd Triggo 
osiągnął stopień 6 TRL. 

Poziom gotowości technologicznej TRL oceniany jest w oparciu o skalę od 1 do 9. Poziomem 1 określa się fazę koncepcyjną 
danego rozwiązania, a przez Poziom 9 należy rozumieć poziom pełnej gotowości technologicznej, umożliwiający zastosowanie 
technologii w warunkach rzeczywistych. Zastosowanie tej skali umożliwia ocenę jakie prace w obszarze walidacji zostały już 
zrealizowane, a jakie muszą zostać wykonane, aby w przyszłości wprowadzić produkt na rynek. 

Generacja 
prototypu 

Opis, funkcjonalności TRL Realizacja 

PB0 
Wykonanie prototypu i przygotowanie przedprodukcyjnej 
dokumentacji technicznej. Mechanizm składania zawieszenia 
sprawdzony w warunkach laboratoryjnych. 

4 10.2016 

PB1 
Modelowanie w CAD 3D oraz przeprowadzenie symulacji MBD. 
Budowa prototypu „w metalu”, z zachowaniem rozmiarów i 
proporcji. Montowanie akcelerometrów, żyroskopów i autorskich 

5 07.2017 
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mikrokontrolerów. Testowanie systemu DBW. Technologia 
sprawdzona w odpowiednim środowisku. 

PB2 
Praca koncepcyjna, zrealizowane modelowanie w 3D. Budowa 
prototypu „w metalu” - pierwszy model nadwozia pojazdu. 
Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku. 

6 07.2017 

PB3 
Modelowanie 3D nadwozia pojazdu. Praca nad projektem 
technicznym korpusu (współpraca z Edag Engineering). Budowa 
zawieszenia i nadwozia. 

6 11.2019 

PB4 

Cztery prototypy zbudowane i przetestowane w ruchu miejskim 
(Warszawa, Berlin, Bruksela). Testy pozwoliły zweryfikować 
poprawność podstawowych założeń technologicznych oraz podjąć 
niezbędne działania w celu poprawy trakcji i dopracowania 
poszczególnych elementów 

6 09.2020 

Pierwsza wersja 
produkcyjna, 
pilotaż 

Zakończony ostateczny projekt mechaniczny nadwozia, podwozia i 
dokumentacji zawieszenia pojazdu, odzwierciedlony w pełnej 
dokumentacji produkcyjnej. Ostateczny projekt sprzętu i w pełni 
działające oprogramowanie dla podsystemów sterowania. Przyznanie 
homologacji 

8 
Planowane 
II H .2021 

 

5.13.4. Proces wdrożenia systemu jazdy autonomicznej 

Na Datę Memorandum, Triggo jako jedyne rozwiązanie na rynku, wykorzystuje w pełni cyfrowe sterowanie Drive-By-Wire. 
Jest to techniczna baza do implementacji przyszłej funkcjonalności automatycznego repozycjonowania. Jednocześnie, 
wykorzystanie Drive-By-Wire oznacza, iż Triggo jest przystosowane w większym stopniu niż rozwiązania konkurencyjne do 
szybkiej implementacji rozwiązań umożliwiających zastosowanie systemów jazdy autonomicznej. W celu usprawnienia tego 
procesu, Emitent wdrożył rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie pojazdem Triggo za pomocą kontrolera radiowego 
lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne, z niewielkiej odległości. Na Datę Memorandum Emitent nie planuje 
samodzielnie rozwijać technologii jazdy autonomicznej. Ze względu na nasycenie rynku podmiotami zajmującymi się 
rozwojem tego typu rozwiązań, Emitent zakłada, że niebawem pojawią się komercyjne rozwiązania w tym zakresie, które 
Triggo S.A. kupi, a następnie wdroży, przy minimalnym zaangażowaniu czasowym, koniecznym do przeprowadzenia adaptacji. 

Wdrożenie systemów autonomicznego przebazowania Emitent planuje podzielić na trzy etapy, które przebiegać będą w 
sposób następujący:  

Etap 1 

Emitent planuje zaoferować przyszłym odbiorcom flot Triggo możliwość przebazowania pojazdów za pomocą centrów 
zdalnego sterowania obsługiwanych przez wykwalifikowanych pracowników. Pozwoli to na relokację pojazdów 
pozostawionych na obrzeżach miasta w tzw. „cold-zones” do miejsc wysokiego zapotrzebowania, co wpłynie na zwiększenie 
dobowego wykorzystania floty. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojazdy będę dostępne i umiejscowione w strategicznych 
punktach miasta, generując wzmożone zainteresowanie daną formą transportu. 

Triggo pozwoli osiągnąć powyższe korzyści przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych przez operatora platformy 
współdzielenia, w porównaniu do floty złożonej ze standardowych pojazdów, których relokacja wymaga dużych zasobów 
ludzkich i odpowiedniej ilości czasu. Dzięki implementacji mechanizmu zmiennej geometrii przedniej osi, Triggo po złożeniu 
kół osiąga maksymalną szerokość wynoszącą 86 cm. Czynnik ten jest kluczowy podczas realizacji procesu zdalnego 
przebazowania pojazdów, ze względu na niską uciążliwość dla pozostałych użytkowników ruchu miejskiego. Triggo poruszać 
się będzie z niską prędkością (do 35 km/h) po skrajnej części pasa ruchu, zajmując jego marginalną cześć. Dzięki temu, Triggo 
można będzie porównać do poruszającego się rowerzysty, który jest stałą i dobrze znaną kierowcom częścią ruchu ulicznego.  

Etap 2 

W drugim etapie, Emitent przewidział wprowadzenie przebazowania dużej ilości pojazdów jednocześnie, zwanego 
„Platooningiem”. Proces ten przebiega według następująco: pierwszy pojazd Triggo prowadzony jest przez człowieka, 
pozostałe pojazdy w niewielkiej odległości podążają za nim, „obserwując” jego trajektorię i na tej podstawie wyliczając swój 
tor ruchu. Umożliwi to jednoczesne przebazowanie dużej ilości floty z minimalnym liczbą zatrudnionych kierowców, 
fizycznych operatorów. Zdaniem Emitenta, ma to prowadzić do istotnych oszczędności dla operatorów platform 
współdzielenia przy jednoczesnym zwiększeniu zysków ze względu na dostępność pojazdów w miejscach zapotrzebowania 
oraz brak ich kumulacji w strefach „cold zones”.  

W późniejszych etapach rozwoju „Platoonigu” możliwe będzie wdrożenie dodatkowego usprawnienia poprzez eliminację 
kierowcy fizycznie prowadzącego pierwszy pojazd w kolumnie i zastąpienia go operatorem znajdującego się w zdalnym 
centrum sterowania (zabieg opisany w Etapie 1). Dzięki temu koszty przebazowania floty rozstaną zredukowane w jeszcze 
większym stopniu, podnosząc rentowności modelu świadczenia usług mobilności współdzielonej.  
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Etap 3  

Etap trzeci polega na wprowadzeniu przebazowania floty pojazdów Triggo za pomocą zaadaptowanego systemu autonomii 
niskiego stopnia. Przebiegać będzie ona bez pasażerów na pokładzie, przy niskiej prędkości (do 35 km/h) oraz przy 
wykorzystaniu unikatowej konstrukcji przedniego zawieszenia pojazdu, które umożliwia redukcję maksymalnej szerokości do 
86 cm. Floty Triggo wykorzystywać będą autonomię do przemieszczania się po znanym terenie (dane miasto, na terenie 
którego działa platforma współdzielenia) oraz poruszając się po skraju pasa drogi, nie stwarzając zagrożenia dla istniejącego 
ruchu pozostałych pojazdów. Operator platformy carsharingowej uzyska możliwość definiowana obszarów wysokiego 
zapotrzebowania do którego w danym momencie ma udać się zadana ilość pojazdów. Adaptacja autonomicznego 
przebazowania pozwoli na redukcję kosztów relokacji pojazdów do minimum, maksymalizując generowane przychody 
jednostkowe.  
W późniejszym etapie rozwoju automatycznego przebazowania, Emitent zamierza dodać możliwość wzywania pojazdów 
przez odbiorców platformy współdzielenia pod wskazany adres, eliminując tym samym konieczność dotarcia przez klienta do 
najbliżej położonego Triggo (stworzenie usługi Mobility-on-Demand). Dalsze prowadzenie pojazdu do zadanej destynacji 
pozostanie po stronie odbiorcy usługi. Pozwala to na połączenie wysokiej marży znanej doskonale z mobilności współdzielonej 
(klient jest kierowcą, brak konieczności wynagradzania kierowcy) z wysokimi przychodami jednostkowymi 
charakterystycznymi dla firm przewozowych typu Bolt czy Uber (duża ilość dziennych przejazdów, większość przychodu 
jednostkowego pochłaniana przez wynagrodzenie kierowcy). 

Tak skonstruowany model biznesowy ma być w założeniach Emitenta stabilny oraz odznaczający się niespotykaną do tej pory 
rentownością. Wprowadzenie przez Emitenta autonomii niskiego stopnia zaadaptowaną do poruszania po znanym terenie 
odznacza się wysokim prawdopodobieństwem powodzenia. Stwierdzenie to poparte jest obserwacją dostępnych na rynku 
rozwiązań wykorzystujących wyżej wymienioną technologię do celów dostarczania poszczególnych dóbr do odbiorców. W 
krajach takich jak USA, Wielka Brytania zostały już wdrożone pierwsze komercyjne systemy Automated Last Mile Delivery, w 
których z powodzeniem realizowana jest usługa dostarczenia pod wskazany adres paczek lub dostaw jedzenia przez 
autonomiczne wolnobieżne pojazdy autonomiczne poruszające się po znanym terenie. Technologię stosowaną przy wyżej 
wymienionej usłudze można określić jako bliźniaczą do tej, która konieczna jest aby zdalnie relokować floty pojazdów Triggo. 

Wykorzystanie systemów jazdy autonomicznej umożliwi wykorzystywanie pojazdów Triggo w modelu Mobilty-on-Demand, 
co oznacza potencjalny wzrost przychodów dla operatorów platform MaaS.  

Na Datę Memorandum Emitent nie zamierza samodzielnie rozwijać technologii automatycznego przebazowania pojazdów. 
Znając natomiast skalę prac prowadzonych w tej dziedzinie (co najmniej 160 firm i instytucji badawczych w samej tylko 
Europie), Emitent jest przekonany, że w niedalekiej przyszłości pojawią się komercyjnie dostępne i regulacyjnie dopuszczone 
do użytku rozwiązania w tej dziedzinie. 

5.13.5. Wartości intelektualne Triggo 

Zasoby Triggo S.A. 

Na Datę Memorandum Triggo posiada silny i kompetentny zespół składający się z ponad 25 pracowników: konstruktorów 
mechaników, automatyków, inżynierów oprogramowania oraz naukowców, którzy nieustannie pracują nad konstrukcją 
pojazdu. Na czele zespołu stoi wynalazca rozwiązania i założyciel firmy - Rafał Budweil. Jego wiedza poparta jest 
doświadczeniem prof. Anny Boczkowskiej (jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie materiałów 
kompozytowych) oraz prof. Krzysztofa Falkowskiego (specjalizujący się w automatyzacji, systemach sterowania i sterowaniu). 
Pozostali członkowie zespołu to inżynierowie z solidnym zapleczem naukowym i praktycznym. 

Ochrona własności intelektualnej rozwiązań Triggo 

Spółka przeprowadziła kompleksowe badanie rynku dotyczące podobnych produktów i zamienników. Wyniki analizy 
wykazały, że żaden z produktów, które są obecnie oferowane przez konkurujące podmioty, nie ma podobnych cech i 
parametrów do Triggo. Co więcej, przeprowadzono ścisłe wyszukiwanie patentów w wielu krajowych urzędach patentowych, 
aby upewnić się, że nowy produkt może zostać skomercjalizowany. Wyniki potwierdziły, że nie ma patentów ani wniosków, 
które mogłyby ingerować w zakres innowacyjnych rozwiązań Triggo, w tym w system zawieszenia o zmiennej geometrii. 
Triggo S.A. ma niezbędną swobodę działania (FTO) w dziedzinie opracowanego rozwiązania i ma wyłączne prawa do 
komercjalizacji wynalazku na całym świecie. Triggo posiada aktywną ochronę patentową na obszarze zamieszkałym przez 3,95 
miliarda osób. 

Rynek obecnie nie oferuje rozwiązania, które łącznie spełniałoby cechy jakie zamierza osiągnąć Triggo S.A. na etapie 
komercjalizacji pojazdu. Dostępne są co prawda rozwiązania, które w pewnym aspekcie odnoszą się do rozwiązania Triggo, 
np. w zakresie korzyści dla elektromobilności, ale nie są w ogóle kompatybilne w innych obszarach (np. możliwość jazdy w 
korku).  

Ze względu na przemyślną i konsekwentnie wdrażaną od momentu powstania koncepcji pojazdu, politykę w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej, posiadane przez Triggo S.A. patenty sprawiają, że rynek bardzo długo nie będzie w stanie 
zaoferować rozwiązania, które mogłoby zagrozić zakładanej przez Emitenta, przyszłej pozycji Triggo S.A. na docelowych 
rynkach. 
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1. Patent na wynalazek nr EP2388153 (B1) - "A vehicle having variable track" 

Patent zastrzegający wyłączność na rozwiązanie pojazdu o zmiennej geometrii podwozia umożliwiającą poruszanie się 

po pasie ruchu szerokości około 1 m i parkowanie na przestrzeni ok. 1 m x 2,6 m. Jest to kluczowy element własności 

niematerialnych i prawnych, niezbędny do realizacji projektu i komercjalizacji jego efektów.  

Patent zapewnia ochronę na terenie: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Prawa do tego patentu 

stanowią wyłączną własność spółki Triggo S.A. 

2. Patent na wynalazek nr EP2388179 (B1) - "A vehicle with a tiltable frame" 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej do dodatkowych ulepszeń pojazdu miejskiego zdefiniowanego w 

EP2388153 (B1), zapewniając dalszą poprawę stabilności - stateczności poprzecznej, a tym samym bezpieczeństwa 

pojazdu. Kluczowy element własności niematerialnych i prawnych, niezbędny do realizacji projektu i komercjalizacji 

jego efektów.  

Patent zapewnia ochronę na terenie: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Prawa do tego patentu 

stanowią wyłączną własność spółki Triggo S.A. 

3. Patent na wynalazek nr EP3568308 (A1) – “Vehicle suspension system” 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej na konstrukcję zawieszenia pojazdu, w której zwrotnica 

przytwierdzona przez wahacze do podwozia wykonuje przy pomocy elementu wodzącego ruch po łuku pomiędzy 

położeniem nr. 1 a położeniem nr. 2. Ruch ten inicjowany jest za pomocą źródła napędu a element wodzący zapewnia 

zadane położenie kątowe zwrotnicy względem elementu podwozia.  

Patent zapewnia ochronę na terenie: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Prawa do tego patentu 

stanowią wyłączną własność spółki Triggo S.A. 

4. Patent na wynalazek nr WO2018130475 (A1)– “Vehicle suspension system” 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej na konstrukcję zawieszenia pojazdu, w której zwrotnica 

przytwierdzona przez wahacze do podwozia wykonuje przy pomocy elementu wodzącego ruch po łuku pomiędzy 

położeniem nr. 1 a położeniem nr. 2. Ruch ten inicjowany jest za pomocą źródła napędu a element wodzący zapewnia 

zadane położenie kątowe zwrotnicy względem elementu podwozia. Patent zapewnia ochronę na terenie: Stanów 

Zjednoczonych, Japonii, Korei, Chin, Brazylii i Indii. Prawa do tego patentu stanowią wyłączną własność spółki Triggo 

S.A. 

5. Patent na wynalazek nr EP3544824 (A1) – “A vehicle having variable track” 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej na rozwiązanie pojazdu o zmiennej geometrii przednich kół, 

umożliwiającej implementację dwóch trybów jazdy: tryb wąski oraz tryb szeroki. Pojazd ten, do sterowania 

kierunkowego wykorzystuje tylną oś, która jest osią napędową. Patent zapewnia ochronę na terenie: Polski, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Prawa do tego patentu stanowią wyłączną własność spółki Triggo S.A. 

6. Patent na wynalazek nr WO2011144574 (A1)– “A vehicle having variable track” 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej na rozwiązanie pojazdu o zmiennej geometrii przednich kół, 

umożliwiającej implementację dwóch trybów jazdy: tryb wąski oraz tryb szeroki. Pojazd ten, do sterowania 

kierunkowego wykorzystuje tylną oś, która jest osią napędową. Patent zapewnia ochronę na terenie: Stanów 

Zjednoczonych, Japonii, Korei, Chin, Brazylii i Indii. Prawa do tego patentu stanowią wyłączną własność spółki Triggo 

S.A. 

7. Patent na wynalazek nr WO2018095771 (A1)– “A vehicle having variable track” 

Patent zapewnia prawa własności intelektualnej do szczegółowych rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji 

bezpiecznego układu zawieszenia pojazdu o zmiennej geometrii podwozia.  

Patent zapewnia ochronę na terenie: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Prawa do tego 

patentu stanowią wyłączną własność spółki Triggo S.A. 

8. Zgłoszenie patentowe PCT WO 2011144574 (A1) - " A vehicle having variable track” wraz z odpowiednimi patentami 

lokalnymi dla USA, Japonii, Korei, Chin i Rosji.  
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Spółka zgłosiła również dwa dodatkowe zgłoszenia patentowe PCT (jeden na układ jezdny, a drugi na połączenie funkcji 

jazdy i składania zawieszenia) odpowiednio w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku o ochronę w kilkudziesięciu krajach w 

świata (w tym: Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania USA, Korea, Japonia, Chiny, Rosja). 

Projekty badawcze 

Triggo S.A. z powodzeniem realizuje kolejne etapy prac badawczych przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 
Zespól Emitenta posiada duże doświadczenie w pracy w ramach projektów związanych z grantami i dotacjami z UE. Know-
how wypracowane podczas realizacji każdego z projektów jest wykorzystywane w kolejnych etapach komercjalizacji projektu 
pojazdu Triggo i jego zastosowań. 

Poniżej zaprezentowano projekty badawcze realizowane przez Triggo S.A. 

Projekt 

Wydatki 
kwalifikowane 

zgodnie z 
umową  

(mln PLN) 

Wartość 
dofinansowani

a zgodnie z 
umową 

(mln PLN) 

Opis projektu 

Nr POIR.01.01.01-00-1843/15-01 

„Triggo – miejski środek transportu  
o wysokiej mobilności i napędzie 
elektrycznym.” 

5,9 4,3 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań 
przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do 
wdrożenia do produkcji dwuosobowego, elektrycznego 
pojazdu miejskiego, który dzięki swej innowacyjnej i nowej 
w skali świata konstrukcji, po raz pierwszy efektywnie 
łączy zalety jednośladu w zakresie mobilności i ekonomii 
użytkowania z zaletami samochodu osobowego w zakresie 
bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz komfortu 
użytkowania. 

Nr POIR.01.02.00-00-0285/16 

 „Zabudowa specjalna nadwozia  
o podwyższonej trwałości na potrzeby 
wariantu pojazdu kategorii „L”  
o podwyższonej mobilności "Triggo", 
przeznaczonego do eksploatacji w 
sieciach wynajmu automatycznego „car-
sharing” i technologia seryjnej produkcji 
jej elementów na bazie innowacyjnych 
żywic epoksydowych A.S. SET.”  

6,9 4,2 

Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczych i 
rozwojowych niezbędnych do opracowania zabudowy 
specjalnej mikrosamochodu "Triggo" kategorii "L" 
dedykowanej do eksploatacji w systemach "car-sharing" 
oraz technologii jej seryjnego wytwarzania. 
Projekt realizowany był w konsorcjum  
z NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. 

nr POIR.01.02.00-00-0319/16 

„Cyfrowy system zdalnego monitoringu  
i sterowania podzespołów pojazdów 
kategorii „L” przeznaczonych do 
eksploatacji w platformach usług 
automatycznego wynajmu „car-sharing". 

7,1 4,5 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie działań 
badawczych i rozwojowych w celu stworzenia systemu 
przystosowującego pojazdy kategorii "L7" do 
specyficznych wymagań platform „car-sharing” – RVMCS.  

Prace realizowano w dwóch obszarach: stałe zdalne 
monitorowanie pojazdu oraz zdalne sterowanie 
podzespołami pojazdu. Funkcjonalność zapewniona przez 
rezultaty projektu, poprzez wykorzystanie koncepcji IoT 
umożliwiła nowe, niespotykane w innych platformach 
„car-sharing” wykorzystanie pojazdów. Projekt 
realizowany był w konsorcjum z EUVIC Sp. z o.o. 

nr MAZOWSZE/0117/19 

„System automatyzacji, wsparcia 
kierowcy, parkowania, przebazowania 
oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo 
eksploatowanych w ramach sieci usług 
współdzielenia środków transportu” 

10,5 6,4 

Projekt dotyczy opracowania systemu automatyzacji, 
wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji 
dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach 
sieci usług współdzielenia środków transportu. 
Rezultatem projektu będzie dokonanie demonstracji 
prototypu systemu wspomagającego kierowcę w 
otoczeniu operacyjnym. Spółka przewiduje 
komercjalizację w postaci wyposażenia w system 
pierwszych polskich w pełni elektrycznych pojazdów 
miejskich Triggo, które będą udostępniane klientom do 
najmu krótkoterminowego. Triggo S.A. w ciągu 36 
miesięcy (I 2020 - XII 2022) przeprowadzi prace B+R (6 
etapów, 2 etapy b. przemysłowych i 4 prac rozwojowych 

RAZEM 30,4 15,1  
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5.13.6. Opis koncepcji biznesowej (model komercjalizacji) 

 

Spółka koncentruje działania na bazowym wymiarze propozycji wartości – na pojeździe Triggo i jego zastosowaniach. Model 
działalności biznesowej Spółki zakłada trzy główne strumienie przychodów (czwarty rozważany w przyszłości), które Triggo 
ma generować przez obecność na rynkach międzynarodowych: 

Planowane obszary komercjalizacji Triggo 

(w dalszej przyszłości) 

 

A B C D 
Licencja 

Sprzedaż licencji na 
wytwarzanie i 

komercjalizację pojazdów w 
oparciu o rozwiązania 
Triggo na wybranych 

rynkach 

Pojazd 

Sprzedaż gotowych 
pojazdów, platform 

technicznych („rolling 
chassis”) do dalszej 

specjalistycznej zabudowy 
oraz powiązanych z nimi 

usług utrzymania 

Kompleksowe rozwiązanie 
dla sieci MaaS 

Dostarczanie usług 
Mobility-as-a-Service dla 

wybranych sieci 
transportowych 

Własna platforma 
Mobility-on-demand 

Samodzielne świadczenie 
usług mobilności jako usługi 

(Mobility-as-a-Service - 
MaaS) w wybranych 

lokalizacjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Zdalne sterowanie 
Platooning 

IPO 

Sprzedaż na trudnych 
rynkach objętych 

ochrona patentową 

1. Sieci MaaS 
2. Służby publiczne 
3. Klienci indywidualni 

1. Sieci MaaS 
 

Po uzyskaniu pełnej 
funkcjonalności w 

zakresie auto -
mobilności 

 

Automated fleet 
repositioning 
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Spółka skoncentruje sprzedaż pojazdów na rynkach klientów profesjonalnym, w tym operatorów flot biznesowych, służb 
publicznych i dostawców usług MaaS. Realizacja sprzedaży do klienta indywidualnego na obecnym etapie rozwoju Spółki 
wiązałaby się z koniecznością budowania rozległej sieci dystrybucyjnej, zapewnienia szerokiej bazy serwisowej na terenie 
szeregu miast i państw. Byłoby to rozwiązanie ogromnie kapitało i czasochłonne, jak również niepozbawione inherentnych 
ryzyk. 

Model biznesowy Emitenta jest koncepcją rozwijaną od początku powstania projektu i miał bezpośredni wpływ na decyzje 
konstrukcyjne jak i kształtowanie prowadzonych działań B+R podejmowanych przez Emitenta. Działania te miały na celu jak 
najlepsze dopasowanie produktu do istniejących i niezaspokojonych potrzeb stawianych przez rynek wynajmu 
krótkoterminowego, pozwalając Spółce dążyć do przygotowania rozwiązania pretendującego do stania się wiodącą pozycją 
we wspomnianej dziedzinie usług. Emitent rozpoczął działania związane z kształtowanie procesu sprzedaży, wdrożeniami 
produkcyjnymi i budowaniem wartości dodanej Triggo.  

1. Sprzedaż licencji na wytwarzanie i komercjalizację pojazdów w oparciu o rozwiązania Triggo na wybranych rynkach 

Jednym z założeń modelu biznesowego Spółki jest sprzedaż licencji na produkcję pojazdu Triggo lokalnym producentom w 
krajach, gdzie Triggo objęte jest ochroną patentową. 

Prawa własności intelektualnej wypracowane przez Spółkę obejmują rynki krajów Unii Europejskiej, jak również rynki bardziej 
odległe, choć również atrakcyjne i perspektywiczne. Należą do nich kraje Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Chiny, Indie, 
Japonia, czy Korea. Na Datę Memorandum, ochrona patentowa obejmuje obszar o całkowitej populacji blisko 4 mld 
mieszkańców. 

Zaadresowanie potrzeb tych rynków wiąże się z szeregiem wyzwań, w tym natury regulacyjnej, czy kulturowej. Z tych 
powodów model biznesowy Emitenta nie przewiduje bezpośredniego wejścia na te rynki, jako przedsięwzięcia zbyt 
kosztownego i obarczonego zbyt dużym ryzykiem. Posiadanie przyznanych przez lokalne urzędy patentowe praw własności 
intelektualnej skutecznie umożliwia jednak komercjalizację wynalazku poprzez sprzedaż licencji lokalnym producentom – 
znacznie lepiej przygotowanym do wypełnienia wymagań i zaspokojenia potrzeb swoich lokalnych rynków. Na opłaty 
licencyjne składać się będą zarówno opłaty jednorazowe płacone z góry, jak i opłaty zmienne zależne od wolumenu 
sprzedanych egzemplarzy. 

Triggo S.A. prowadzi już rozmowy z potencjalnymi licencjobiorcami w Chinach, Indiach i w Japonii, gdzie pojazd spotyka się z 
zainteresowaniem tamtejszych mediów i społeczności. 

Z racji specyfiki wymienionych wyżej rynków, wejście na nie jest obciążone wieloma barierami kulturowymi, społecznymi. W 
celu zwiększenia skuteczności działań Emitent nawiązał współpracę z renomowaną włoską firma projektancko-inżynieryjną 
ItalDesign Giugiaro, będąca częścią koncernu Volkswagen Audi Group, która posiada na chińskim rynku motoryzacyjnym 
szerokie kontakty handlowe. Konstrukcja licencji umożliwi osiąganie jednorazowego zysku za udzielenie prawd do produkcji 
pojazdy oraz opłat naliczanych od produkcji pojedynczego egzemplarza pojazdu. 

Pierwszą sprzedaż licencji spółka oczekuje osiągnąć do końca 2021 roku. 

2. Sprzedaż gotowych pojazdów, platform technicznych („rolling chassis”) oraz powiązanych z nimi usług utrzymania 

Pojazd 

Głównym rynkiem docelowym i jednocześnie przewidywanym polem eksploatacji pojazdu Triggo są platformy współdzielenia 
środków osobowej mobilności miejskiej. Triggo, dzięki swoim obecnym funkcjonalnościom i gotowości wdrożenia przyszłych 
systemów automatyzacji przebazowania, plasuje się jako idealne narzędzie świadczenia takich usług. Dane wskazują, że 
pojazd Triggo może wygenerować dla platformy MaaS znacząco większe przychody niż droższy (cięższy, mniej efektywny 
ekonomicznie, bardziej uciążliwy dla środowiska i innych użytkowników przestrzeni miejskiej) samochód osobowy. 

Poza operatorami platform MaaS istnieje szereg innych, potencjalnie zainteresowanych odbiorców, takich jak służby 
medyczne, ratunkowe i porządkowe, firmy kurierskie czy dostawcy żywności, którzy potrzebują pojazdów umożliwiających 
sprawne, szybkie, niezawodne i bezpieczne dotarcie pod wskazany adres. Z punktu widzenia tego typu odbiorców główna 
wartością Triggo jest zaoszczędzenie czasu, który w obecnych warunkach tracony jest na przestoje w korkach i poszukiwanie 
miejsca parkingowego. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na poziom kosztów i przychodów operatorów floty, jak 
również efektywności realizacji zadań służb medycznych, czy porządkowych. Spółka będzie, zgodnie z zapotrzebowaniem 
rynku, rozwijać wersje specjalizowane pojazdu, dostosowane do wymagań poszczególnych segmentów rynku odbiorców 
profesjonalnych. 

Platforma techniczna 

Prowadzone przez spółkę prace B+R doprowadziły nie tylko do powstania pojazdu Triggo jako takiego. Osobnym produktem 
Spółki jest platforma techniczna pojazdu. Na bazie tej platformy mogą powstawać dalsze specjalizowane i znacząco 
zróżnicowane pod względem zastosowania pojazdy, charakteryzujące się kluczowymi zaletami funkcjonalności Triggo. 
Platforma techniczna składa się ze struktury mechanicznej podwozia pojazdu wraz z jej kluczowym podzespołem – 
sterowanym komputerowo układem zawieszenia o zmiennej geometrii, z kompleksowego, cyfrowego układu sterowania 
Drive-by-Wire, układu zdalnego sterowania, telemetrii i komunikacji. Odbiorcami platformy technologicznej mają być 
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profesjonalni producenci pojazdów przeznaczonych do szeregu wyspecjalizowanych zadań, takich jak automatyzacja dostaw 
„ostatniej mili”, czy logistyka przemysłowa. 

Sprzedaż abonamentowa 

Triggo spotyka się z coraz większym zainteresowaniem odbiorców indywidualnych, którzy jednoznacznie wyrażają wolę 
posiadania własnego egzemplarza pojazdu. 

Adresując tak zgłaszany popyty, Spółka uwzględnia trendy rynkowej i zamierza udostępniać pojazdy w modelu 
subskrypcyjnym – wynajmie długoterminowym. W ramach zróżnicowanych planów abonamentowych użytkownik 
otrzymywałby nie tylko dostęp do pojazdu, ale również Usługę zapewnienia wymiany baterii, a zatem w ramach swojego 
abonamentu użytkownik płaciłby nie tylko za pojazd, ale również za przejechany dystans. 

A tabeli poniżej zaprezentowano plan komercjalizacji pojazdów Triggo w systemie „sprzedaży pojazdu” według kategorii 
potencjalnych odbiorców. 

Grupa 
potencjalnych 
odbiorców 

Operatorzy flot 

w tym: transport medyczny, usługi 
medyczne i opieka, dostawcy usług 
technicznych i inżynieryjnych, 
agencje nieruchomości i firmy 
ubezpieczeniowe – pojazdy dla 
agentów, firmy kurierskie (w tym 
dostawcy żywności), motorbike taxi 

Służby porządkowe 

w tym policja, straż miejska, agencje 
ochrony, służby ratownicze i 
medyczne 

 

Klienci indywidualni w modelu 
wynajmu długoterminowego 

 
Za pośrednictwem 
współpracujących  operatorów-
dostawców usługi abonamentowej 
oraz usług wartości dodanej, takich 
jak wymiana baterii w ramach 
abonamentu battery-as-a-service. 

Wartość 
dodana dla 
danej kategorii 
odbiorów 

 

• zdolność do omijania korków i 
większa dostępność przestrzeni 
parkingowej, 

• wzrost przychodów związany z 
większą rotacją pojazdów – 
mniejsze straty czasu związane 
z pokonywaniem korków i 
parkowaniem, 

• oszczędność w zakresie 
kosztów personelu – dzięki 
wyższej rotacji pojazdów 
mniejsza ilość pracowników 
może wykonać tę samą pracę, 

• oszczędność kosztów związana 
z wielkością utrzymywanej floty 
– mniejsza ilość pojazdów 
wykonuje tę samą pracę, 

• większe bezpieczeństwo i 
komfort pracowników w 
porównaniu do jednośladów, 

• pełna niezależność od 
warunków pogodowych i pór 
roku w porównaniu do 
jednośladów. 

 

• możliwość błyskawicznego 
dotarcia na miejsce zdarzenia 
bez względu na warunki 
atmosferyczne, 

• większa ładowność Triggo w 
porównaniu do motocykla lub 
skutera, 

• większe możliwości tworzenia 
specjalistycznej zabudowy 
pojazdu Triggo w porównaniu 
do jednośladów, 

• oszczędności kosztów 
personelu i rozmiarów floty w 
porównaniu do zastosowania 
pełnowymiarowych 
samochodów. 

• zdolność do omijania korków i 
większa dostępność przestrzeni 
parkingowej 

• redukcja kosztów związanych z 
posiadaniem samochodu na 
własność 

 

Plan 
komercjalizacji 

Wdrożenie: wdrożenie pilotażowe 
w II połowie 2021 r. na terenie 
Polski i Wielkiej Brytanii. 
 
Docelowe rynki: Kraje UE, Wielka 
Brytania, Singapur. 
 
Stan wdrożenia: podpisane listy 
intencyjne z pięcioma podmiotami. 

Wdrożenie pilotażowe w II połowie 
2021 r. na terenie Singapuru. 
 
Docelowe rynki: Kraje UE, Singapur. 
 
Stan wdrożenia: negocjacje umowy 
z Agencją Nauki I Technologii 
utworzoną przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Singapuru, 
projekt „Triggo as a firefighting first 
responder vehicle”). 

Wdrożenie pilotażowe w II połowie 
2021 r. 
 
Docelowe rynki: Kraje UE, Wielka 
Brytania, USA. 
 
Stan wdrożenia: negocjacje 
wdrożenia pilotażowego 
 

 

3. Świadczenie usług mobilności jako usługi (Mobility-as-a-Service - MaaS) w wybranych lokalizacjach 

Rozwiązania wykorzystane w konstrukcji Triggo posiadają ochronę patentową dającą wyłączność na komercjalizację pojazdu 
na zdecydowanej większości atrakcyjnych rynków międzynarodowych. Świadczenie usług MaaS, przy pomocy pojazdu Triggo 
będzie efektywniejsze i bardziej rentowne finansowo w porównaniu do tradycyjnych pojazdów, a świadczenie tych usług w 
ich formie docelowej (tj. „on-demand”) będzie modelem biznesowym o wysokiej rentowności i jednocześnie wysokiej 
stabilności w zakresie generowania powtarzających się przychodów. Z tego powodu Spółka zdecydowała, że elementem jej 
długofalowej strategii biznesowej będzie budowa sieci podmiotów zależnych wyspecjalizowanych w świadczeniu usług MaaS 
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na najbardziej perspektywicznych, a jednocześnie pozostających w zasięgu Spółki rynkach lokalnych, takich jak: Londyn, Paryż, 
czy Berlin. W zależności od pojawiających się możliwości podmioty te będą wspólnymi przedsięwzięciami realizowanymi wraz 
lokalnymi parterami. Triggo S.A. w każdym przypadku pozycjonuje się jako dostawca platformy technologicznej i operator 
systemu, maksymalizując tym samym wartość własnego wkładu.  

W tabeli poniżej przedstawiono planowana komercjalizację Triggo w ramach sieci MaaS według etapów zaawansowania 
rozwoju zdolności pojazdu do automobliności.  

 
Operatorzy systemów automatycznego wynajmu samochodów 

 
Wartość dodana na kolejnych etapach rozwoju auto-

mobilności 
Plan komercjalizacji 

ETAP I 
(Pojazd dopuszczony do 
ruchu) 

• przy średnim obłożeniu 1,16 osoby/przejazd, dwuosobowe 
Triggo jest w stanie obsłużyć ponad 95% realizowanych 
przejazdów, 

• wykorzystanie Triggo w miejsce pełnowymiarowych 
samochodów zwiększa dzienne wykorzystanie pojazdów 
platformy nawet 4- krotnie, a co za tym idzie, generowane 
przez pojazd przychody są 4-5 krotnie wyższe, 

• Triggo nie wywołuje efektu kumulacji pojazdów w „zimnych 
strefach” rezydencjalnych, tzw. „cold zones” (użytkownicy 
Triggo nie tracą czasu na szukanie miejsc parkingowych, a co 
za tym idzie nie płacą za wynajem pojazdu w czasie szukania 
miejsca parkingowego), 

• Zdolność do omijania korków dzięki systemowi zawieszenia o 
zmiennej geometrii oraz możliwości korzystania przez Triggo z 
buspasów – uprzywilejowania pojazdy z napędem 
elektrycznym, 

• Wdrożenie: początek 2022 r. 
• Docelowe Rynki: Kraje UE 
• Stan wdrożenia: akwizycja 

pierwszych klientów 

ETAP II 
(Zdalne sterowanie) 

• korzyści wymienione w ETAP I, 
• po legalizacji możliwości zdalnego sterowania, przebazowanie 

floty będzie mogło odbywać się pod kontrolą kierowców 
nieznajdujących się fizycznie w pojeździe, 

• dalszy wzrost przychodów z pojedynczego pojazdu w wyniku 
redukcji kosztów związanych z zatrudnieniem, 

• Wdrożenie: początek 2024 r. – 
legalizacja możliwości zdalnego 
sterowania 

• Docelowe Rynki: Kraje UE 
• Stan wdrożenia: przygotowania 

techniczne, próby z pojazdem 

ETAP III 
(Platooning) 
 
 
 

• korzyści wymienione w ETAP II, 
• po legalizacji przebazowania w systemie platooning, możliwe 

będzie przebazowanie kilku (w założeniu do 5) sztuk pojazdu 
pod kontrolą jednego kierowcy, który nie będzie musiał 
znajdować się w pojeździe, 

• dalszy wzrost przychodów z pojedynczego pojazdu w wyniku 
redukcji kosztów związanych z zatrudnieniem, 

• Wdrożenie: początek 2024 r. – 
legalizacja możliwości 
przebazowania w systemie 
platooning i zdalnego sterowania 

• Docelowe Rynki: Kraje UE 
• Stan wdrożenia: przygotowania 

techniczne 

ETAP IV 
Zdalne sterowanie + 
Platooning 
 
 
 

• korzyści wymienione w ETAP III, 
• dalszy wzrost przychodów z pojedynczego pojazdu w wyniku 

redukcji kosztów związanych z zatrudnieniem. 
 

• Wdrożenie: początek 2024 r. – 
legalizacja możliwości 
przebazowania w systemie 
platooning 

• Docelowe Rynki: Kraje UE 
• Stan wdrożenia: przygotowania 

techniczne 

ETAP V 
(Automated Fleet 
Repositioning, MoD) 
 

• korzyści wymienione w ETAP IV, 
• funkcjonalność automatycznego sterowania pojazdami z 

wykorzystaniem autonomii niskiego poziomu (bez pasażerów, 
przy małych prędkościach, na znanym terenie), 

• połączenie modelu automatycznego wynajmu samochodów 
(brak kierowcy, a więc bardzo wysoka marża brutto) z 
modelem TAXI/UBER (dostępność na żądanie, a więc duża 
ilość wynajmów i wysokie przychody brutto z pojedynczego 
pojazdu). 

 

• Wdrożenie: początek 2024 r., po 
legalizacji rozwiązań jazdy 
autonomicznej 

• Docelowe Rynki: UE, USA, Chiny 
• Stan wdrożenia: przygotowania 

techniczne 

 

Przesłanki skuteczności modelu Mobility-on-Demand 

Zapotrzebowanie rynkowe na pojazd o charakterystyce mikrosamochodu „Triggo” wynika zarówno z szeregu obiektywnych i 
mierzalnych problemów jakie występują i pogłębiają się w obszarze ruchu miejskiego, działań, bodźców tworzonych przez 
władze lokalne i państwowe zmierzających do rozwiązania tych problemów oraz potrzeb operatorów platform wynajmu. 

Globalizacja, cyfryzacja, rosnąca liczba ludności miejskiej, rozwój narzędzi internetowych, w tym coraz szerszy i lepiej 
rozwinięty dostęp do usług w modelu „na żądanie”, doprowadziły do pojawienia się nowych trendów związanych z 
technologią, zmianami społecznymi, które stanowią bazę dla rozwiązania jakie Triggo S.A. proponuje rynkowi mobilności 
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miejskiej. Pojazd Triggo odpowiada na potrzeby użytkowników (indywidulanych i biznesowych), które są generowane i 
wzmacniane przez wspomniane trendy.  

Oparcie propozycji wartości o globalne trendy, a nie jednostkowe problemy użytkowników, buduje stabilną bazę popytową 
dla pojazdu Triggo.  

 

Trendy technologiczne 

Rozwój Internetu, a co za tym idzie, szeroko pojmowanej gospodarki cyfrowej, wpłynął nie tylko na trendy makro takie jak 
przenoszenie aktywności handlowej do sieci, penetrację rynku konsumenckiego przez urządzenia mobilne, ale przede 
wszystkim na zmiany w nawykach konsumentów. 

 Jednym z trendów, który ewoluował w ramach gospodarki cyfrowej – trendu kluczowego w kontekście propozycji wartości 
oferowanej przez Triggo S.A. – jest tzw. ekonomia współdzielenia („sharing economy”), zwana też konsumpcją współdzieloną 
(„collaborative consumption”), co nawiązuje bezpośrednio do leżących u jej założeń zachowań. Sama ekonomia 
współdzielenia definiowana jest wiele na sposobów, m.in. jako: 

• ”oparta na modelu peer-to-peer aktywność uzyskiwania, dawania lub współdzielenia dostępu do dóbr i usług, 
koordynowaną za pomocą społecznościowych (community-based) serwisów internetowych”  

• „model, w którym właściciele niewykorzystywanych w pełni zasobów mogą je krótkoterminowo podnajmować 
innym osobom, w zależności od ich (tych osób) potrzeb”. 

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowych, ekonomia współdzielenia szybko i spranie przeszła drogę od idei 
ekonomicznej do trendu na skalę światową. Dzięki różnego rodzaju platformom internetowym pozwalających pierwotnie na 
dzielenie się różnego rodzaju treściami, współdzielenie zasobów przeniknęło do wielu obszarów gospodarki, m.in. do sektora 
finansowego (pożyczki społecznościowe, crowdfunding), do handlu detalicznego (kooperatywy spożywcze, grupy zakupowe), 
czy wreszcie – do sektora motoryzacyjnego, transportowego. Obecnie większość serwisów z obszaru ekonomii współdzielenia 
jako swój główny kanał dotarcia do użytkownika wykorzystuje urządzenia mobilne – np.: Uber, Lyft, HyreCar.  

Ekonomia współdzielenie i jej rozwój zrodziła nowe zjawisko ekonomiczno-społeczne, jakim jest MaaS (Mobility-as- -a-
Service), czyli mobilność oferowana w formie usługi. MaaS można definiować jako model dystrybucji mobilności, w którym 
różne potrzeby transportowe użytkowników są zaspokajane za pomocą jednego interfejsu dostarczanego przez jednego 
dostawcę.  

Usługa taka łączy różne środki transportu, oferując dopasowany do potrzeb użytkownika pakiet, sprzedawany w modelu 
zbliżonym do tego znanego ze świata usług telekomunikacyjnych.  
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W MaaS kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne wykorzystywane do umożliwiania użytkownikom 
przemieszczania się. Rozwiązania MaaS opierają się o zbieranie, przekazywanie, przetwarzanie i prezentowanie informacji w 
celu wyboru optymalnego sposobu przemieszczania się użytkownika. 

 Trendy społeczne 

Rozwój ekonomii współdzielenia, oprócz technologii, jest wspierany przez zachodzące od kilku lat zmiany warunków 
społecznych i ekonomicznych w krajach rozwiniętych.  

Siłę napędową gospodarek, a także strukturę konsumpcji w tych krajach, kształtuje obecnie pokolenie tzw. Milenialsów, osób 
urodzonych na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. To grupa społeczna, która dorastała w stałym otoczeniu technologii (komputery 
osobiste, internet, urządzenia mobilne), zdążyła doświadczyć doświadczyła globalnego kryzysu z lat 2008/2009, co przełożyło 
się na specyficzne podejście do korporacji, systemu pracy czy posiadanego majątku.  

Milenialsi kładą w życiu nacisk na doznania i wrażenia, a nie na akumulację kapitału. Są znacznie bardziej skłonni korzystać z 
dóbr niż je posiadać. Posiadanie wiąże się dla nich z ograniczaniem wolności, z koniecznością trwałego ekonomicznego 
wiązania się z instytucjami typu banki, czy korporacje. W konsekwencji, w przestrzeni publicznej widoczny jest wyraźny trend 
rezygnowania z posiadania dóbr, na rzecz ich użytkowania. Produkty mające zaspokajać określone potrzeby są wypierane z 
rynku konsumenckiego przez usługi prowadzące wprost do zaspokojenia tych potrzeb. 

Trendy rynkowe w branży mobilności 

Trendy rynku mobilności, które dotyczą bezpośrednio modelu biznesowego Triggo S.A. można podzielić na te związane z 
popytem zgłaszanym przez użytkowników oraz związane z podażą produktów i usług producentów OEM, której struktura i 
zakres będzie musiała być dostosowana do zmieniających się oczekiwań rynku. 

Postępująca transformacja branży motoryzacyjnej związana ze stopniowym przechodzeniem z użytkowania pojazdów typu 
ICE do pojazdów EV, przyniosła w rezultacie zwiększone zainteresowanie masowym użytkowaniem MEV w miastach, zarówno 
w modelu car-sharingowym jak i w prywatnym (posiadanie własnego pojazdu). 

Obserwowane rynku pojazdów EV tendencje mające znaczenie dla Triggo S.A. i przyjętego modelu biznesowego to: 

• • rosnący potencjał pojazdów elektrycznych: popyt rośnie głównie w regionie Azji i Pacyfiku oraz w UE, m.in. 
w wyniku wdrażanie kolejnych odsłon polityki środowiskowej, zmieniających się postaw konsumentów, 
zmieniającej się oferty producentów. Globalne dostawy pojazdów typu z napędem elektrycznym w 2019 r. wyniosły 
ponad 2,2 mln sztuk, o 9% więcej niż w 2018 r . 

• • kluczowe parametry brane pod uwagę przy decyzji o posiadaniu samochodu to: zaoszczędzony czas 
(związany z korkami ulicznymi i parkowaniem), bezpieczeństwo, koszty posiadania samochodu, rachunek 
efektywności (standardowo, samochodu przez 95% doby parkują i nie są wykorzystywane do przemieszczania się), 
użyteczność pojazdu (dostęp do parking w pobliżu lokalizacji typu biuro, sklep, centra miast) 

• • dynamicznie rozwijający się globalny rynek MaaS, który stwarza ogromny potencjał dla operatorów 
carsharingu (główna grupa docelowa Triggo S.A.). 

 

Od strony podażowej, wspomniane wyżej trendy społeczne i technologiczne skutkują również próbami zbudowania nowego 
modelu biznesowego w branży motoryzacyjnej. Producenci OEM, pod wpływem nacisków na szeroko pojmowaną 
mobilność(w tym MaaS), globalną gospodarkę cyfrową, zmianę zachowań konsumenckich, muszą przyjąć sposób działania 
bardziej zorientowany na klienta i jego nowe potrzeby. 

Pojazd Triggo odpowiada na zapotrzebowanie wynikające z globalnych trendów. Dzięki swoim charakterystykom, Triggo 
dostarcza wartości, które rozwiązują problemy zarówno odbiorców indywidualnych jak i biznesowych.  

Triggo realizuje przesłanki, które stoją za modelem biznesowym Ubera czy Lyfta: 

• coraz więcej osób woli unikać posiadania samochodów  
• Internet umożliwił korzystanie z niektórych usług w trybie „na żądanie”  
• rosnące obawy ludzi o środowisko sprawiają, że są bardziej świadomi swoich wyborów transportowych  
• niska efektywność i nieskuteczność transportu publicznego, nieefektywność dostępnych form przewozu osób 

prowadzą do poszukiwania nowych rozwiązań opartych o szeroko pojmowaną mobilność 
• pojawienie się nowych środków transportu umożliwił transport wielomodelowy, w którym klient posiada kilka opcji 

codziennych podróży do wyboru 

5.13.7. Konkurencja 

Zgodnie z wiedzą Emitenta oraz publicznie dostępnymi informacjami, na Datę Memorandum Triggo nie posiada bezpośredniej 
konkurencji rynkowej. Jedynym znanym pojazdem, który wykorzystuje i rozwijają podobną do Triggo technologię, jest 
izraelski City Transformer. Pojazd ten również wykorzystuje koncepcję zawieszenia o zmiennej geometrii, jednak wdrożone 
rozwiązanie opiera się w przeciwieństwie do Triggo o ruch posuwisty. Zaprezentowana technologia działa w City Transformer 
w taki sposób, że poszczególne elementy zawieszenia przesuwają się jeden po drugim, rozwijając i zwężając całe zawieszenie. 
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Na Datę memorandum, technologia ta uniemożliwiła skonstruowanie pojazdu o szerokości poniżej 100 cm. Sprawia, że pod 
kątem użyteczności i mobilności, Triggo z szerokością w trybie manewrowym 86 cm utrzymuje zauważalną przewagę.  

Dostępne na rynku pojazdy, które nawiązują do funkcjonalności Triggo, można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to 
pojazdy, których konstrukcja jest podporządkowana optymalizacji wymiarów, w szczególności zapewnienia jak najmniejszej 
szerokości pojazdów. W tej grupie, największa rozpoznawalność, a także rynkową walidację technologii, zyskały do tej pory 
w szczególności Toyota i-Road oraz Renault Twizy. Na Datę Memorandum, Toyota zawiesiła prace nad dalszym rozwojem i 
planami komercjalizacji pojazdu i-Road. Renault Twizy jest natomiast pierwszym komercyjnym wdrożeniem pojazdu z grupy 
MEV na terenie Unii Europejskiej. 

Głównym segmentem rynku w tej grupie, jest segment kwadrycykli, czyli pojazdów czterokołowych. Są to niewielkie pojazdy, 
popularne w niektórych krajach Europy, szczególnie we Francji, gdzie ukształtował się rynek o znacznym stopniu dojrzałości, 
posiadający grupę wiodących producentów obecnych na nim od kilku dekad (związanych z modelami opartymi o 
małolitrażowe silniki spalinowe). Pod kątem rozwiązań prawnych, kwadrycykle homologowane są w dwóch kategoriach: L6e 
(lekkie, o masie do 350 kg, mocy do 4kW i prędkości ograniczonej do 45 km/h) i L7e (ciężkie, o masie do 400 kg i mocy do 
15kW). Triggo wykorzystuje homologację L7e.  

Z racji dążenia do minimalizacji zewnętrznych wymiarów, w tej grupie porównawczej Triggo, można również wskazać wąskie 
pojazdy trójkołowe, pojazdy eklektyczne, często homologowane jako skutery. Ze względów bezpieczeństwa związanych z 
obniżoną stabilnością konstrukcji, nie mogą one rozwijać dużych prędkości. Triggo, dzięki systemowi zawieszenia o zmiennej 
geometrii zyskuje wymaganą stabilność w czasie jazdy, która umożliwia poruszanie się z prędkością do 90 km/h. 

W szerszym ujęciu, do drugiej grupy konkurencji rynkowej Triggo rozumianej w sposób pośredni, można zaliczyć standardowe 
samochody z napędem elektrycznym. W większości, poza wykorzystaniem napędu elektrycznego są zbudowane jak typowe 
samochody z grupy ICE, co sprawia że brakuje im zwinności, mobilności, elastyczności parkowania zbliżonej do możliwości 
Triggo. W tej grupie możemy wskazać zatem wyposażone w napęd elektryczny wersje znanych modeli. Są to w większości 
cztero- i pięcioosobowe konstrukcje segmentu „A” i „B”. Można wśród nich wymienić: Volkswagena e-Golf, Volkswagen e-
Up!, Ford Focus, Fiat 500e, Ka Soul EV, Mercedes klasa-B Electric, czy Smart Electric Drive. W tej grupie porównawczej 
występują również na rynku pojazdy zaprojektowane jako elektryczne od podstaw. Ich konstrukcja jest zwykle 
zoptymalizowana pod kątem wydajności pracy przy ograniczonej pojemności źródła energii (baterie). Są zwykle mniejsze i 
lżejsze od tradycyjnych samochodów, a elementy ich układu jezdnego są zaprojektowane pod kątem generowania jak 
najmniejszych oporów ruchu. Należą do nich m.in.: Mitsubish i-MiEV,Citroen C-Zero, Peugeot iOn, Nissan Leaf. Volkswagena 
ID.3 czy produkowany z myślą o zastosowaniu w carsharingu Ballore Bluecar. 

Porównanie specyfikacji technicznej Triggo z pojazdami podobnymi, podkreśla różne funkcji i przewagi konkurencyjne Triggo, 
w zależności od grupy pojazdów, stanowiącej bazę porównawczą. 

Bezpośrednia rynkowa konkurencja Triggo, w większości skupia się rozwiązaniach, które nie zostały jeszcze wprowadzone do 
sprzedaży i komercyjnego wykorzystania. Triggo S.A. pozostaje zatem na podobnym etapie rozwoju, co globalni gracze rynku 
MEV. CT Transformer, który zapowiada do 2022 jedynie egzemplarze pilotażowe, oferuje w opinii Zarządu Emitenta, 
parametry techniczne i ekonomiczne pojazdu, które nie są konkurencyjne w stosunku do Triggo. 

Z kolei pojazdy porównywalne do Triggo i już wprowadzone na rynek, to w większości klasyczne auta wykorzystujące napęd 
elektryczny, lub też konstrukcje 3- kołowe, które nie oferują takiego komfortu i bezpieczeństwa jak Triggo. W tej grupie, 
Toyota i- Road zawiesiła rozwijanie projektu, co wiązało się w większości z problematycznym odbiorem konstrukcji i dynamiki 
pojazdu, który wykorzystywał mechanizm pochylania się na zakrętach. 

Przewaga Triggo jako pojazdu dla carsharingu 

Charakterystyka Triggo, w porównaniu z dostępnymi lub planowanymi do wprowadzenia na rynek rozwiązaniami, pozwala 
odpowiedzieć na podstawowe problemy, przed jakimi stają obecni operatorzy platform Mobility-as-a-Service. Praktyka 
pokazała, że modele biznesowe współużytkowania samochodów oparte na flocie dostępnych pojazdów okazują się znacząco 
mniej rentowne niż wskazywały na to pokładane w nich oczekiwania. Wpływają na to zarówno aspekty ekonomiczne takie 
jak koszty utrzymania pojazdów (ubezpieczenia, opłaty parkingowe, rotacja pojazdów, konserwacja) jak również niechęć 
użytkowników do korzystania z usługi współdzielenia realizowanej za pomocą pełnowymiarowych pojazdów. Czynniki 
wypływające na to zjawisko to: obawa przed dotarciem do wyznaczonej destynacji (np. miejsca pracy) z opóźnieniem 
czasowym wynikającym z nieprzewidywalności stanu zakorkowania dużych aglomeracji miejskich w strategicznych godzinach 
wzmożonego ruchu oraz trudność ze znalezieniem odpowiedniego miejsca parkingowego po dotarciu do destynacji, ze 
względu na kurczące się przestrzenie parkingowe w centrach miast jaki i narzucone przez operatorów strefy odpowiednie do 
pozostawiania pojazdu. Oba powyższe czynniki powodują wstrzemięźliwość użytkowników ze względów ekonomicznych 
(wydłużająca się podróż ze względu na trudność parkowania) jak i braku pewności dotarcia w wyznaczone miejsce na czas. 
Wywołane są faktem, iż obecne środku transportu stosowane w platformach wynajmu krótkoterminowego zostały 
zaadaptowane z istniejących rozwiązań rynkowych, które nie uwzględniają potrzeb stawianych przez usługi współdzielenia, 
przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ogólnej rentowności biznesu.  

Triggo ze względu na swoje unikatowe właściwości płynące z opatentowanej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej 
geometrii pozwala rozwiązać problemy generowane przez zastosowanie pełnowymiarowych pojazdów w platformach 
Mobility-as-a-Service. Spodziewanymi efektami wdrożenia Triggo jako środka transportu zaprojektowanego by spełniać 
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wymogi użytkowników Mobility-as-a-Service jest zwiększona kilkukrotnie ilość przejazdów w stosunku do stosowanych 
dotychczas pojazdów.  

 

Dane statyczne pokazuję, że średnia ilość osób podróżujących za pomocą przejazdów w platformach „carsharing” wynosi 1,16 
osoby na przejazd. Zatem wykorzystywanie przez operatorów współdzielonej mobilności pojazdów pełnowymiarowych jest 
bezzasadne. Większość przejazdów z powodzeniem może zostać zrealizowana za pomocą pojazdu dwuosobowego, jakim jest 
Triggo. Operator ze względu na średnie wypełnienie pojazdu na jeden przejazd, narażony jest na nadmierne koszty płynące 
ze wzmożonych wydatków energetycznych generowanych przez pełnowymiarowe pojazdy. Ze względu na zwiększoną masę 
własną, ich zapotrzebowanie energetyczne na pokonanie tej samej odległości jest znacznie wyższe w zestawienie z lekkim 
Triggo. Jak widać. w przypadku mobilności współdzielonej, zwiększenie liczby możliwych do transportu pasażerów nie ma 
korelacji ze zwiększeniem generowanych przychodów operatora platformy, a wpływa jedynie negatywnie na aspekt 
ekologiczny prowadzonej działalności. Operatorzy posiadający flotę pojazdów Triggo mogą też zyskać nowych użytkowników 
świadomych konieczności ochrony środowiska naturalnego, chcących wybrać najbardziej ekologiczny środek transportu 
miejskiego.  

Dodatkowym aspektem, który należy rozważyć w przypadku analizy zwiększenia rentowności modelu biznesowego 
carsharingu po adaptacji floty Triggo, jest fakt zmian cywilizacyjnych generowanych przez trwającą, światową pandemię 
Covid-19. Trendy obserwowane w społeczeństwie pokazują coraz większą wstrzemięźliwość w stosunku do korzystania z 
transportu publicznego. Władze samorządowe poszukują sposobu na zmniejszenie liczby kontaktów pomiędzy podróżującymi 
pasażerami. W dużych miastach, środki transportu miejskiego, które cechują się niezależnością od natężenia ruchu (np. 
metro) nie posiadały do tej pory alternatywnego rozwiązania mogącego zapewnić użytkownikowi wysoki współczynniki 
pewności dotarcia na miejsce o założonym czasie. Triggo ze względu na możliwość przejechania przez korek i 
bezproblemowego znalezienia miejsca parkingowego stanowić może alternatywę dla użytkowników transportu publicznego 
wysoko ceniących aspekt minimalizacji czasu podróży. Dla tych osób, Triggo dodatkowo oferuje aspekt bezpieczeństwa 
epidemiologicznego wykonywanego przejazdu poprzez zamkniętą kabinę izolującą od otoczenia oraz brak konieczności 
narażania się na kontakt z dużą liczbą ludzi. Złożenie powyżej wymienionych aspektów może spowodować zgromadzenie 
nowej rzeszy odbiorców mobilności współdzielonej, która do tej pory nie wykazywała zainteresowania korzystaniem z usługi, 
ze względu na użycie w niej pełnowymiarowych pojazdów o niskiej z ich punktu widzenia praktyczności.  

Potencjalni klienci Triggo S.A., platformy Mobility-as-a-Service, poszukują rozwiązań, które pozwolą zastąpić tradycyjne 
samochody bardziej funkcjonalnymi z punktu widzenia oferowanej usługi mobilności, pojazdami. Triggo można określić jako 
jedyny pojazd, którego konstrukcja jest od samego początku rozwijana pod kątem wypełnienia ich oczekiwań. 

Nawiązane relacje biznesowe, zrealizowana współpraca 



Memorandum Informacyjne Triggo S.A. 

96 

W drodze działań zmierzających do komercjalizacji pojazdu, Triggo S.A. nawiązało współpracę z wieloma podmiotami, 
związanymi z branżą motoryzacyjną (bezpośrednio i pośrednio: 

• AMZ Kutno S.A. – polski producent specjalistycznych pojazdów użytkowych. 

Spółka podpisała w styczniu 2021 z AMZ Kutno S.A. umowę o montaż egzemplarzy serii pilotażowej pojazdów 
Triggo. 

• NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o. – polska firma, która realizuję technologię niskobudżetowej produkcję 
kompozytów.  

Dzięki flagowym produktom, które Triggo S.A. wykorzysta do budowy kabin - A.S.SET Powder i A.S.SET Sheet , 
stworzyła zupełnie nowe podejście do technologii polimerowych, wysoko zaawansowanych materiałów, opartych 
głównie na tworzywach duroplastycznych, umożliwiając zastąpienie nieefektywnych Prepregów, tańszymi i 
łatwiejszymi w użytkowaniu duroplastycznymi płytami organicznymi. Firma prowadzi badania nad modyfikacją i 
otrzymywaniem środków sieciujących, szczególnie do żywic epoksydowych (w postaci proszków i cieczy), 
przyspieszaczy do proponowanych systemów tworzyw termoutwardzalnych. 

• EUVIC Sp. z o.o.  

EUVIC Sp. z o.o. jeden z wiodących w Polsce dostawców usług IT, który pomaga organizacjom działać efektywniej 
kosztowo i elastyczniej. Euvic zapewniają szybki i łatwy dostęp do usług związanych z wytwarzaniem 
oprogramowania w technologiach firmy Microsoft, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań biznesowych, 
integracyjnych oraz mobilnych.  

• EDAG Engineering 

EDAG Engineering niemiecka firma, która świadczy szerokie usługi w zakresie rozwoju pojazdów, planowania i 
budowy zakładów produkcyjnych, optymalizacji procesów oraz wsparcia inżynieryjnego przemysłu 
samochodowego. We współpracy z Edag Engineering Triggo S.A. projektuje i buduje kolejne generacje prototypów 
pojazdu Triggo. 

• Italdesign-Giugiaro S.p.A - należące do koncernu Volkswagena włoskie studio projektowe ItalDesign-Giugiaro. 

Studio ma opracować wersję pojazdu przeznaczoną na chiński rynek, a także wspomóc Triggo S.A. w nawiązywaniu 
kontaktów na tamtejszym rynku. Priorytetem dla tej współpracy ma być doprowadzenie do sprzedaży licencji Triggo 
na rynku chińskim, a w drugiej kolejności wdrożenie produkcji w modelu OEM na rynki Azji Południowo-Wschodniej 

5.13.8. Otoczenie rynkowe Triggo 

Rynek EV 

Według szacunków EV-volumes.com, globalna sprzedaż pojazdów BEV+PHEV w 2020 r. wyniosła rekordowe 3,2 mln sztuk, w 
porównaniu z blisko 2,7 mln sztuk w 2019 r. Mimo spowolnienia gospodarczego wywołanego obostrzeniami wynikającymi z 
prób powstrzymania pandemii COVID-19, Europa zanotowała w minionym roku bezprecedensowy wzrost popularności 
pojazdów EV. 

Według danych szacunkowych, w 2020 r. zarejestrowano w Europie prawie 1,4 miliona pojazdów BEV+PHEV, co oznacza 
wzrost o blisko +137% w stosunku do 2019 r. Dla porównania, ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów w Europie wyniosła 
11,9 mln w 2020 r., wobec 15,8 mln w 2019 r., co oznacza spadek o -24% r/r. Według danych gromadzonych przez jato.com, 
ostatni raz liczba nowo zarejestrowanych pojazdów w Europie spadła poniżej 12 mln blisko 28 lat temu, w 1993 r.  

Po raz pierwszy od 2015 roku sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie przewyższyła sprzedaż pojazdów elektrycznych w 
Chinach. Udział pojazdów BEV + PHEV w globalnej sprzedaży aut wzrósł w Europie z 3,3% w 2019 r. do 10,2% w 2020 r., 
podczas gdy w Chinach wzrósł w tym okresie z 5,1% do 5,5%. 

EV-volumes.com ocenia, że tak istotny wzrost popularności pojazdów EV w Europie to poza czynnikami związanymi z 
pandemią, efekt pojawienia się nowych modeli EV na rynku, realizacji różnego rodzaju programów wsparcia dla zakupów 
pojazdów EV, dostępności funduszy związanych z ochroną środowiska, lepszej dostępności i promocji pojazdów EV. 

Sprzedaż pojazdów BEV+PHEV w 2020 r. okazała się bardziej odporna na spowolnienie wiązane z walką z pandemią COVID-
19 niż cały rynek samochodowy. W minionym roku globalne dostawy pojazdów typu BEV+PHEV wzrosły o +43% r/r, podczas 
gdy światowy rynek lekkich samochodów zanotował spadek o -14%. Z kolei udział BEV+PHEV w globalnej sprzedaży aut wzrósł 
z 2,5% w 2019 r. do 4,2% w 2020 r.  

Według danych EV-volumes.com rynek europejski EV odpowiadał w 2020 r za 43% globalnej sprzedaży pojazdów 
elektrycznych, w porównaniu z udziałem 26% w 2019 r. Liderem rynku BEV+PHEV w Europie zostały Niemcy, notując wzrost 
sprzedaży o +254% w stosunku do 2019 r. (+191% w segmencie BEV oraz +351% w segmencie PHEV) 

Szacunki EV-olumes.com wskazują, że w 2021 roku globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych sięgnie poziomu 4,6 miliona 
sztuk. Beneficjentami tego wzrostu mają być tym razem Chiny oraz USA. Europa prawdopodobnie nie zanotuje tak dobrego 
wyniku jak w 2020 r., choć sprzedaż EV na tym rynku powinna sięgnąć 2 mln sztuk w 2021 r. 
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Jeszcze w 2010 r., blisko pięć lat po wejściu EV do sprzedaży na rynkach komercyjnych, liczba samochodów elektrycznych na 
drogach świata sięgała 17 tys., sztuk. Do 2019 roku liczba ta wzrosła do 7.2 miliona sztuk, z czego 47% znajdowało się w 
Chinach, 20% w USA, blisko 14 % w Europie. W 2019 r. samochody elektryczne stanowiły około 1% globalnego parku 
maszynowego.  

Rosnący udział pojazdów EV w globalnej flocie pojazdów osobowych to wypadkowa wielu czynników, wśród których można 
wskazać: 

 na głównych rynkach EV, w Chinach, USA i Europie obowiązują różnego rodzaju krajowe i lokalne programy dotacji do 

pojazdów napędzanych energią elektryczną. Chiny niedawno przedłużyły swój program dotacji ogłoszony w 2016 r. do roku 

2022 r. Chiny i Europa również niedawno wzmocniły i przedłużyły odpowiednio swój mandat w zakresie nowych pojazdów 

energetycznych i normy emisji CO2. 

 zmieniające się oczekiwania konsumentów dotyczące dalszych ulepszeń technologii i nowych modeli EV stymulują 

decyzje zakupowe konsumentów. Dostępne na rynku modele z roczników 2018-2019 niektórych popularnych modeli 

samochodów elektrycznych wykazują gęstość zainstalowanych baterii (Wh/kg) nawet do 500% wyższą niż ich odpowiedniki 

w 2010 r. Ponadto koszty akumulatorów spadły o ponad 85% od 2010 r. Na najbliższe pięć lat czołowi producenci 

samochodów ogłaszają plany wprowadzenia kolejnych 200 nowych modeli samochodów elektrycznych. 

 „kurczące się” rynki samochodowe. Całkowite wolumeny sprzedaży samochodów osobowych spadły w 2019 roku w 

większości kluczowych krajów, w tym u dotychczasowych liderów - w Chinach i Indiach. 

 

Co więcej, zmienia się sytuacja ekonomiczna producentów OEM. Zauważalny wyraźnie spadkowy trend marż z lat 2018-2019 

przyspieszył zgodnie z oczekiwaniami w 2020 r. głownie w wyniku pandemii, sięgając według szacunków 1,7% na poziomie 

marży EBIT. Spadku nie zdołał zamortyzować nawet stosunkowo szybkie wyjście Chin z szoku wywołanego przez Covid-19. W 

konsekwencji, producenci OEM zostali zmuszeni do rewizji przyjmowanych do tej pory strategii rynkowych i podjęcia działań 

mających na celu długofalową restrukturyzację działalności opartej o tradycyjny dla branży model biznesowy. Obecnie, 

większość prognoz dla branży sceptycznie traktuje możliwość osiągnięcie szczytowych poziomów sprzedaży sprzed kryzysu, 

przed 2026 rokiem. 

 

Dostępne analizy coraz częściej wskazują, iż przyjmowanie strategii polegającej na oczekiwaniu na poprawę sytuacji na rynku 

i odbudowę globalnego popytu, nie jest i nie będzie już skuteczną strategią. Nowe trendy społeczne, motoryzacyjne i 

technologiczne zaczynają kształtować w coraz większym stopniu przyszłość branży, wywierając presję na zmianę modeli 

biznesowych i podejścia do potrzeb konsumentów, klientów. Producenci OEM muszą modyfikować portfolio produktów, 

które należy dostosować pod kątem zapotrzebowania związanego z potrzebą mobilności elektrycznej, autonomicznej jazdy i 

digitalizacji samochodów. Kryzys wywołany Covid-19 można zatem postrzegać jako wyzwanie dla branży wyłaniające nowych 

liderów na rynku, którym uda się zapewnić finansowanie działalności dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego. 

 

Rynek MEV 

Według raportu instytutu IDTechEX, rynek elektrycznych mikrosamochodów MEV rozumianych jako kwadrycykle oraz pojazdy 

segmentu sub-A, może osiągnąć w 2025 roku wartość co najmniej 25 mld euro. Z kolei prognozy rynkowe firmy Frost & 

Sullivan wskazują że sprzedaż MEV osiągnie w 2030 r. poziom 1,8 mln sztuk. Dla porównania, ponad 1,7 mln sztuk sięgnęła 

łączna sprzedaż pojazdów BEV+PHEV w Europie i USA w 2020 r. 

Rozwój rynku tej grupy pojazdów jest ograniczany m.in. przez relatywnie wysokie ceny elektrycznych mikrosamochodów w 

stosunku do np. elektrycznych skuterów, co z kolei jest związane głównie z wysokimi kosztami baterii oraz wysokimi kosztami 

produkcji w małej skali. Koszty baterii z roku na rok maleją, Roland Berger GmBH szacuje, że w 2025 r. producenci baterii z 

Europy będą w stanie efektywnie konkurować kosztowo z producentami z Chin. 

 

Według analiz Roland Berger GmbH, wśród sprzedawanych corocznie samochodów osobowych, nawet do 1 miliona sztuk to 

pojazdy PBV (purpose- built vehicle), konstruowane specjalnie z przeznaczeniem dla taksówek czy ride-sharingu na rynku 

chińskim, europejskim i amerykańskim. Liczba ta może wzrosnąć do 2.5 miliona sztuk w 2025 r 

Pojazdy PBV to rodzący się segment rynku motoryzacyjnego, który dla producentów OEM jest próbą odpowiedzi na 

zmieniające się trendy społeczne, ekonomiczne. 

Cześć pojazdów MEV, z racji swojej charakterystyki, można zaliczyć do grupy pojazdów PBV. Triggo, dzięki swojej modułowej 

konstrukcji oraz możliwości dostosowania do oczekiwań końcowego odbiorcy (platforma carsharingowa, służby publiczne, 

transport metryczny itd.) może skutecznie rywalizować na tym rynku. Producenci OEM dzięki takim pojazdom dokonują 

walidacji technologii związanych z wprowadzeniem pełnej funkcjonalności jady autonomicznej. Z tej perspektywy, Triggo 

spełnia cechy technologii przełomowej, rozwijanej za pomocą zmodyfikowanego podejścia MVP (minimum viable product – 

produkt o kluczowej funkcjonalności)), poprzez kolejne walidacje jeżdżących prototypów Triggo. Projektowanie i produkcja 

pojazdów PBV, w tym części MEV oznacza optymalizację koncepcji pojazdów pod kątem współdzielonej mobilności, wymaga 
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niemalże całkowitego przeniesienia uwagi z doświadczeń i oczekiwań kierowcy na wrażenia i oczekiwania z jazdy od strony 

pasażera.  

Roland Berger GmbH szacuje, że w 2020 r. około 98% globalnej floty samochodów osobowych będzie pozostawała własnością 

prywatną, w2025 r, udział ten ma spaść do 96%. Jednocześnie nowa sprzedaż będzie silnie przesuwać się w kierunku nowych 

koncepcji mobilności i propozycji w tym zakresie ze strony producentów. Według szacunków, w 2020 r. około 13% globalnej 

sprzedaż samochodów związana była z nowymi propozycjami mobilności, w 2025 r. udział ten ma wynieść 20% 

Pojazdy PBV, z racji niższych kosztów, krótszego procesu konstrukcyjnego, mniejszej złożoności pojazdu (liczba 

komponentów), oraz ograniczonej liczny odbiorców, są dla producenci OEM dobrym narzędziem do testowania założeń 

nowych modeli biznesowych. Dzięki pojazdom PBV, uznani producenci OEM zyskują potencjał do kształtowania unikalnej 

propozycji wartości sprzedaży, możliwość generowania rynkowego entuzjazmu klientów czy budowania silniejszej tożsamości 

marki, opartej o nowe trendy. 

Nowe potrzeby rynku związane z rozwojem szeroko pojmowanej mobilności oraz pojazdy PBV pozwalają zgrupować 

potencjalne nowe ścieżki rozwoju dla producentów OEM w dwóch podejściach. Po pierwsze, producenci OEM mogą rozwijać 

i produkować specjalnie zaprojektowane pojazdy, a jednocześnie oferować (obsługiwać lub prowadzić) własne platformy 

carsharingowe, zasilane tymi pojazdami (m.in. BMW poprzez DriveNow, Daimler przez car2go). Jest to dodatkowe źródło 

przychodów oraz nowy kanał pozyskiwania klientów, wiązania ich z marką. W drugim podejściu, producenci OEM pełnią rolę 

dostawców pojazdów PBV, konstruowanych zgodnie z zapotrzebowaniem i specyfikacją zgłaszaną przez operatorów platform 

MaaS. 

 

Rynek Mobility-as-a-Service 

MaaS znane również jako carsharing to zorganizowane, współdzielone użytkowanie pojazdów samochodowych, powstałe 
jako odpowiedź na krótkoterminową potrzebę dostępu do samochodu przez konsumentów i skrócenia formalności z tym 
związanych. Carsharing zapewnia dostęp na żądanie do pojazdu zarezerwowanego zwykle za pomocą aplikacji mobilnej. Jest 
to alternatywa dla posiadania samochodu i uzupełnienie komunikacji miejskiej w przypadkach, kiedy przejazd samochodem 
jest konieczny. Carsharing nie jest tożsamy z wynajmem samochodu, choć istnieje kilka podobieństw. Obserwowany w 
ostatnich latach globalny wzrost car sharingu jako jednego z segmentu usług MaaS i upowszechnienie się pośród mieszkańców 
miast tego typu form przejazdów jest też zasługą zmian kulturowych, jakie zachodzą w społeczeństwie. Drugim znaczącym 
czynnikiem jest kwestia ekonomiczna - posiadanie samochodu staje się nieopłacalne.  

Według danych Berg Insight AB liczba osób korzystających z usług carsharingowych na świecie w 2018 r. wyniosła ok. 50,4 
mln użytkowników. Według szacunków, w 2023 roku liczba użytkowników ma osiągnąć blisko 227 mln osób, co daje 
średnioroczne tempo wzrostu bazy użytkowników na poziomie 35%. Z kolei Frost&Sulilvan ocenia, że liczba pojazdów 
wykorzystywanych we flotach carsharingowych wzrośnie z 300 tys. szt. w 2018 r. do 1,1 mln szt. w 2030 r., co wskazuje na 
średnioroczny wzrost o dynamice 31% r/r. Według wyliczeń ośrodka Brand Essence Market Research całkowita wartość rynku 
car-sharing w skali globalnej na koniec 2018 r. wyniosła ok. 5,4 mld USD. Do końca 2025 r. branża ma wzrosnąć do blisko 11 
mld USD.  

Obecnie wiodącymi rynkami współdzielonej mobilności są Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Chiny. W najbliższym 
czasie, kluczową rolę odegrają kraje azjatyckie, gdzie istniejący wysoki popyt ze strony tradycyjnych przewozów 
taksówkarskich i transportu publicznego będzie przenoszony na rozwiązania z zakresu współdzielonej mobilności.  

Według szacunków PWC z 2018 r., rynek usług mobilności na żądanie (mobility on-demand) był wart 87 mld USD w 2017 r. z 
udziałem Europy, USA i Chin odpowiednio na poziomie 29%, 54%, 17%. Prognozy te zakładają skumulowaną średnioroczną 
stopę zwrotu na poziomie 23,5% do roku 2030 r., co prowadzić ma w rezultacie do rynku o wartości 1,3 bln USD. 

W połowie 2019 r. usługi MaaS były dostępne w 59 krajach, co stanowiło 30% wszystkich krajów na świecie. W tym czasie 
działało łącznie 236 operatorów carsharingowych, razem w 3128 miastach na świecie. W większości przypadków, miasta 
posiadały jednego operatora z dominującym modelem MaaS stacjonarnego. 

Carsharing stacjonarny jest najdłużej istniejącą formą usług współdzielenia mobilności, dostępny był w 51 krajach. Umożliwia 
uruchomienie usługi przy niewielkich rozmiarach floty – poniżej 100 pojazdów, a początkowe koszty uruchomienia są znacznie 
niższe niż w przypadku carsharingu typu free-floating. 

Z kolei model free-floating ceniony m,in. za wygodę użytkowania (usługa na żądanie), mierzy się w największym stopniu z 
głównym problemem carsharingu w ogóle – z dostępnością samochodów i ich przebywaniem w strefach określanych jako zw. 
„cold zone”. Wymaga również dużych inwestycji, chociażby w odpowiednie rozmiary floty pojazdów. Model peer-to-peer jest 
najmniej dostępnym w skali globalnej, obecny był tylko w 19 krajach. Główną przeszkodą w popularyzacji tego modelu są 
m.in. kwestie regularnych prawnych, w tym związanych z ubezpieczeniem pojazdów, które mogą istotnie różnić się pomiędzy 
krajami. Jednakże, po rozwiązaniu tej kwestii, model ten okazuje się atrakcyjny, gdyż pozwala z dużą swobodą kształtować 
liczebność floty pojazdów. Jest to jeden z powodów, dla których jest on dostępny w większej liczbie miast niż jakikolwiek inny 
dostawca. W 2019 r. w Europie średnio na 100 000 mieszkańców przypadało 34,8 pojazdów z modelu „peer-to-peer”, czyli 
znacznie więcej niż 17,8 samochodów na 100 000 mieszkańców, które oferuje usługa carsharingu stacjonarnego 
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Producenci OEM rozwijają platformy MaaS, zarówno w modelu stacjonarnym jak i free-floating. Jest to przede wszystkim 
dodatkowy kanał promocji własnych pojazdów, a także doskonały kanał do zbierania informacji o potencjalnych klientach. Na 
terenie EU, w związku z istniejącymi programami rządowymi związanymi z zero emisyjnością, platformy carsharingowe są 
wykorzystywane do promowania sprzedaży pojazdów EV przez prodycentów OEM 

Rynek AV 

SAE International wprowadził pod koniec 2016 r. poziomy automatyzacji jazdy: 

 Poziom L0 - brak jakichkolwiek funkcji automatyzacji jazdy. 

 Poziom L1 - system wsparcia kierowcy potrafiący w odpowiedniej sytuacji zmienić tor jazdy pojazdu (akcje na kierownicy) 

lub jego prędkość. 

 Poziom L2 - częściowa automatyzacja. Kombinacja jednego lub wielu systemów wspomagania jazdy. Różnica w stosunku 

do poziomu 1 polega na tym, że systemy muszą kontrolować i tor jazdy, i prędkość pojazdu. Samym prowadzeniem 

zajmuje się jednak człowiek. 

 Poziom L3 - warunkowa automatyzacja. Komputer, w określonych warunkach jazdy, kontroluje wszystkie jej aspekty. 

Kierowca jest jednak zobowiązany do odpowiedniej reakcji w momencie, kiedy system poinformuje o takiej konieczności. 

Nie musi jednak stale monitorować drogi i sytuacji na niej podczas aktywnej automatyzacji. 

 Poziom L4 - automatyzacja wysokiego poziomu. Komputer kontroluje wszystkie aspekty jazdy w określonych warunkach. 

Kierowca nie musi natychmiast reagować na wezwanie do przejęcia kierownicy. 

 Poziom L5 - pełna automatyzacja. Komputer kontroluje wszystkie aspekty jazdy we wszystkich warunkach. Kierowcy 

zostaje wprowadzić adres docelowy. 

 

Przewiduje się, że rynek osiągnie punkt zwrotny, jeśli pojazdy będą osiągały automatyzację poziomu L4 lub autonomiczną 

jazdę bez interakcji z człowiekiem w określonych warunkach. Wielu tradycyjnych producentów OEM rozszerza swoje 

zaawansowane systemy wspomagające kierowcę i planuje wprowadzenie funkcji poziomu L4 do 2025 roku. 

Według prognoz IDTechEx, do 2040 roku globalne usługi samochodów autonomicznych (SAE poziom 3 lub wyżej) i robo-taxi 
staną się rynkiem o wartości 2,5 biliona USD. W tym samym okresie rynek kluczowych komponentów systemów 
autonomicznej jazdy (w tym lidary, radary, kamery, komputery, oprogramowanie i mapy) osiągnie wartość 173 mld USD. 

Rozwój autonomicznej jazdy zrewolucjonizuje sposób podróżowania, poprawi wygodę podróżowania i potencjalnie poprawi 
bezpieczeństwo na drogach. Usługi mobilności, a zwłaszcza mobilności „na żądanie”, dzięki technologii autonomicznej jazdy, 
która umożliwia operatorom flot wyeliminowanie największego kosztu eksploatacji - ludzkiego kierowcy - będą tańszą 
alternatywą dla zakupu i posiadania prywatnego samochodu. IDTechEx prognozuje, że w ciągu najbliższych dwóch dekad 
mobilność jako usługa (MaaS) będzie się szybko rozwijać, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na podróże, a w 
międzyczasie stopniowo zastępować jazdę prywatną. Według IDTechEx, w konsrwatywnym scenariuszu, 30% całkowitego 
popytu na podróże zostanie zaspokojone przez MaaS do 2040 r., a światowa sprzedaż samochodów osobowych ma osiągnąć 
szczyt w 2031 r. Z kolei według McKinsey&Company, w 2040 r. pojazdy AV będą obsługiwały blisko 66% samochodowych 
podróży, będą opowiadały za 40% globalnej sprzedaży nowych samochodów, a ich udział w globalnej flocie samochodowej 
sięgnie 12%. Wdrożenie autonomiczna jazda zmieni istniejące łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej, z tradycyjnego 
systemu producentów OEM i dostawców na ekosystem współpracy obejmujący producentów OEM, dostawców usług 
mobilności, dostawców oprogramowania i rozwiązań sprzętowych, a także dostawców infrastruktury. 

5.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

Emitent nie ponosił bezpośrednio wydatków inwestycyjnych, rozumianych jako wydatki na rzeczowe środki trwałe, w okresie 
objętym przedstawionym sprawozdaniem finansowym za 2020 r. Działalność inwestycyjna Emitenta jest ukierunkowana na 
prowadzenie prac rozwojowych, w ramach realizowanych projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBiR), związanych z rozwojem pojazdu Triggo. Szczegółowe informacje na temat programów realizowanych z 
NCBiR zostały przedstawione w pkt 5.13.5. Memorandum, w sekcji Projekty Badawcze. 

5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, 
egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta 

Na Datę Memorandum wobec Emitenta nie wszczęto żadnego postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego, 
arbitrażowego, egzekucyjnego ani likwidacyjnego. 

5.16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych 
lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub 
takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta  

Na Datę Memorandum brak jest innych postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub 
arbitrażowych, w tym postępowań w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą 
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wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta,. 

5.17. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie 
wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

Emitent nie identyfikuje zobowiązań, w szczególności kształtujących jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą 
istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez subskrybentów Akcji Nowej Emisji uprawnień w nich inkorporowanych, a 
obecny poziom zobowiązań jest adekwatny do poziomu i charakteru prowadzonej działalności. 

5.18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Memorandum 
Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta zamieszczonym w Memorandum nie 
zaszły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej. 

5.19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych 
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 

W ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który sporządzono roczne dane 
finansowe zbadane przez biegłego rewidenta (tj. 31 grudnia 2020 roku), nie zaszły istotne zmiany w sytuacji finansowej ani 
pozycji handlowej Emitenta poza opisanymi poniżej. 

W dniu 5 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
zarejestrował emisję akcji serii C5, w ramach której kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o 3.226 akcji serii C5 o 
wartości nominalnej 1,00 zł każda. W dniu 5 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy, zarejestrował zmniejszenie wartości nominalnej akcji niepołączonej z obniżeniem kapitału 
zakładowego (tzw. „spilt akcji”). Po rejestracji podziału akcji kapitał zakładowy składa się z 1.506.070 akcji o wartości 0,10 PLN 
każda. 

Na Datę Memorandum Zarząd skorzystał z przyznanego w § 9 Statutu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji, podejmując w dniu 19 kwietnia 2021 r. Uchwałę w Sprawie Emisji C6 na mocy której Zarząd zaoferował 
7.300 sztuk akcji serii C6 w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii C6 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Akcje Serii C6 zostały zaoferowane przez Zarząd w ramach oferty 
prywatnej jednemu wybranemu inwestorowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji. Cena emisyjna jednej akcji serii 
C6 wynosiła 138,00 zł. Wpływy z emisji Akcji serii C6 wyniosły łącznie 1.007.400,00 zł. 

5.20. Informacje o prognozach wyników finansowych emitenta 

Memorandum Informacyjne nie zawiera prognoz lub też wyników szacunkowych. Do Daty Memorandum Emitent nie 
publikował żadnych prognoz lub wyników szacunkowych. 

5.21. Informacje dotyczące osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

5.21.1. Zarząd Emitenta 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołała: 

 Jacka Koniora na stanowisko członka zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu Spółki, 
 Adama Piekarskiego na stanowisko członka zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu Spółki. 

Tym samym Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków zarządu Emitenta na trzy osoby. 

Zgodnie z § 13 ust. 7 statutu kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji. Okres 
kadencji członków zarządu zapoczątkowało powołanie Rafała Budweila na stanowisko członka zarządu i powierzenie mu 
funkcji prezesa zarządu Spółki w dniu 7 marca 2021 r.  

Na Datę Memorandum, zmiana liczby członków zarządu oraz powołania członków zarządu  Triggo S.A. nie została 
zarejestrowana w KRS. 

Imię i nazwisko Rafał Budweil 

Stanowisko Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji Kadencja kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Posiada 22 letnie doświadczenie w sferze zarządzania operacyjnego zdobyte w spółkach wysokich 
technologii w kraju i za granicą. 
 

W latach 2012-2015 zajmował stanowisko Vice President, Network Operations w GTT 
Communications. Był odpowiedzialny za całość technicznej sfery operacyjnej największego obecnie w 
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Europie szkieletu Internetu i transmisji danych połączonego z siecią 12 centrów danych na kontynencie, 
obsługującą znaczącą część ruchu internetowego, transmisji danych i głosu w Europie. 
 

W latach 2005-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych w polskim oddziale grupy – GTS 
Polska, gdzie odpowiadał za całość bieżącej technicznej działalności operacyjnej, całość sfery kosztowej 
działalności operatora, rozbudowę infrastruktury sieci i nakłady inwestycyjne. Był również 
odpowiedzialny za krytyczne aspekty integracji operacyjnej w wyniku akwizycji Energis Polska przez 
GTS Polska i powstania GTS Energis – największego w Polsce dostawcy usług teleinformatycznych dla 
biznesu (obecnie część grupy T-mobile). Proces integracji operacyjnej osiągnął lub przekroczył 
wszystkie zakładane cele KPI w krótszym od zakładanego terminie. 
 

Karierę zawodową zaczynał w 1998 w roku, w Brukseli, w firmie Ebone – operatorze pierwszego 
europejskiego szkieletu sieci Internet. W ramach tej firmy w 2002 przeniósł się do Budapesztu, gdzie 
był odpowiedzialny za budowę infrastruktury Ebone na obszarze Europy Środkowej. Pracę tę 
kontynuował do 2005 roku w ramach wydzielonej ze spółki grupy teleinformatycznej GTS Central 
Europe.  
 

Urodził się w Krakowie, w 1974 roku. Absolwent II Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. 
Studiował Matematykę Stosowaną na Politechnice Krakowskiej i teleinformatykę w Szkole Francusko-
Polskiej (EFP) w Poznaniu. Dyplom uzyskał we francuskiej IMT Atlantique w dziedzinie sieci 
teleinformatycznych. 
Jest ojcem dwójki dzieci, pasjonuje się podróżami off-road, zwłaszcza w wydaniu motocyklowym, pilot 
samolotowym i żeglarzem. 

Oświadczenia 
 

 Pan Rafał Budweil nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 
 Pan Rafał Budweil nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 
 Pan Rafał Budweil nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Rafał Budweil nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
handlowych. Nie dotyczą go również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Rafała Budweila w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Rafała Budweila. 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę Memorandum? 

Brak Brak Nie dotyczy 

 

Imię i nazwisko Jacek Konior 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji Kadencja kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Posiada 21 letnie doświadczenie zdobyte zarówno w audycie, konsultingu jak i działach finansowych 
firm notowanych na GPW. Przez łącznie 9 lat pracował w firmach tzw. „Wielkiej Czwórki”, KPMG oraz 
PwC – największych globalnych firmach świadczących usługi audytu oraz doradztwa finansowego. Brał 
udział w badaniach sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi, jak i 
międzynarodowymi standardami raportowania. Poza audytem świadczył usługi doradztwa 
finansowego i księgowego dla przedsiębiorstw, asysty przy projektowaniu oraz wdrażaniu systemów 
finansowo-księgowych, a także sporządzenia opinii księgowych. W tracie kariery pracował również jako 
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audytor w Nowej Zelandii w firmie Audit New Zealand, gdzie zajmował się badaniem podmiotów 
publicznych.  

Podczas dotychczasowej kariery zawodowej zajmował także stanowisko dyrektora controllingu w 
Comarch S.A. oraz dyrektora finansowego grupy Integer.pl S.A. Odpowiedzialny był m. in. za 
organizowanie i rozwój podległych działów, w tym kontrolingu, konsolidacji, raportowania giełdowego, 
zakupów, windykacji, skarbu, jak również za prognozowanie wyniku, budżetowanie, ustalanie i 
tworzenie wyniku finansowego. Dodatkowo współpracował z instytucjami finansowymi (banki, 
leasingodawcy, obligatariusze),  

Pan Jacek Konior jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizacja 
rachunkowość oraz członkiem ACCA (Association of Charted Certified Accountants) z siedzibą w 
Londynie.  

Oświadczenia 

 

 Pan Jacek Konior nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta 
 Pan Jacek Konior nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 
 Pan Jacek Konior nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Jacek Konior nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
handlowych. Nie dotyczą go również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Jacka Koniora w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Jacka Koniora 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę Memorandum? 

MetLife TFI S.A. 

 

Członek Rady 
Nadzorczej oraz 
Komitetu Audytu 

Tak 

Triggo Mobility UK Współudziałowiec Tak 

   

   

 

Imię i nazwisko Adam Piekarski 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji Kadencja kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Posiada 25 letnie doświadczenie w sferze zarządzania i rozwoju kluczowych talentów dla spółek 
produkcyjnych w szczególności dla branży lotniczej i motoryzacyjnej w Polsce i zagranicą. 
 

W roku 1998 założył spółkę doradczą która wspiera liczne międzynarodowe firmy z branży „aerospace” 
obsadzając kluczowe stanowiska m.in. dla PZL Mielec Sikorsky [obecnie Lockheed Martin Helicopter 
Company], Hamilton Sundstrand, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, MB Aerospace oraz Goodrich, 
nie tylko zatrudniał członków zarządu ale współtworzył programy w zakresie rozwoju i integracji 
kluczowych talentów. 

W latach 2012-2017 pełnił funkcję Prezesa polskiego oddziału Francuskiej Spółki która wymagała 
gruntownej odbudowy po niekorzystnych działaniach dla spółki poprzedniego zarządu. W ciągu 
niecałych dwóch lat odbudował w całości zespól, tym samym odzyskując pozycję rynkowa spółki dla jej 
właścicieli. Został poproszony przez właścicieli spółki aby zarządzał kolejne dwa i pół roku podczas 
których wdrożył międzynarodowy program rozwoju talentów do wyłonienia przyszłych liderów. Z 
uczestników programu w ciągu dwóch lat trzy osoby objęły stanowiska członków zarządu w 
międzynarodowych strukturach spółki.  
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Karierę zawodową w Polsce rozpoczął w r. 1992 w sekcji handlowej Ambasady Brytyjskiej nadzorując 
kluczowe inwestycje z Wielkiej Brytanii w Polsce w zakresie energetyki, przemysłu ciężkiego i lekkiego 
oraz telekomunikacji. W kolejnych latach współpracował z licznymi funduszami private equity i venture 
capital (m.in. Blackstone, Oaktree Capital, Apollo Investments i Mubadalla) obsadzając kluczowe 
stanowiska w ich spółkach zależnych. 
 

Poznawszy koncepcję pojazdu Triggo w 2012 roku wspierał i kibicował inicjatywie Triggo przez wiele 
lat aż wreszcie dołączył oficjalnie do zespołu w 2020 roku.  

Urodził się w Littleborough w Anglii, w 1966 roku. Absolwent Ergonomii i Zarządzenia na Uniwersytecie 
Aston w Birmingham. Jest dyplomowanym doradcą zawodowym stosując m.in. narzędzia MBTI I & II i 
WAVE.  

Oświadczenia 
 

 Pan Adam Piekarski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta 
 Pan Adam Piekarski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 
 Pan Adam Piekarski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Adam Piekarski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
handlowych. Nie dotyczą go również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Adam Piekarskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Adam Piekarskiego 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę Memorandum? 

P3Recruitment Sp z o.o. Prezes, Założyciel Tak 

Triggo Mobility Ltd Dyrektor Tak 

CVisibility Ltd Dyrektor Tak 

   

   

   

   

   

 

5.21.2. Rada Nadzorcza Emitenta  

Imię i nazwisko Wojciech Apel 

Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji Kadencja zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Od 30 lat przedsiębiorca działający w branży telekomunikacyjnej. 

Absolwent kierunku elektronika wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Od 1987 programista, a potem kierownik zespołów projektowych systemów informatycznych. 
Przedsiębiorca działający w branży telekomunikacyjnej od 1994 roku, w latach 1995-2000 zarządzał 
spółką PiK-Net, jednym z pionierów komercyjnego Internetu w Polsce.  

W latach 2002-2019 współzałożyciel i wiceprezes zarządu 3S S.A. – znaczącego operatora sieci 
światłowodowych i data center. Współtwórca kilku przedsiębiorstw działających w branży telewizyjnej. 
Uczestnik kilku projektów konsolidujących rynek operatorów telekomunikacyjnych. Inwestor w 
innowacyjnych projektach, między innymi w EduLab sp. o.o. – inkubatora innowacyjnych 
przedsiębiorstw. 

Po godzinach pracy filozof i meloman. Organizator koncertów bachowskich, w których prezentowane 
są treści kantat w języku polskim. 

Oświadczenia  Pan Wojciech Apel nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 
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  Pan Wojciech Apel nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

 Pan Wojciech Apel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Wojciech Apel nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 

590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, 

które miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Wojciech Apel w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 

interesami Pana Wojciecha Apel. 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na 
Datę 
Memorandum? 

3S S.A. w Gliwicach Prezes zarządu, członek RN, inwestor Nie 

SGT S.A. w Gliwicach Członek RN Nie 

CLF S.A. w Warszawie Inwestor Tak 

Syrion sp. z o.o. w Gliwicach Inwestor Tak 

Telewizja Niezależna S.A. w 
Warszawie 

Inwestor Tak 

EduLab sp. z o.o.w Warszawie Inwestor Tak 

ESS sp. z o.o. w Gliwicach Inwestor, członek RN Tak 

JMA DEVELOPEMENT sp. z o.o. Inwestor Tak 

 

Imię i nazwisko Anna Apel 

Stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji Kadencja zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

W latach 90-tych udział w tworzeniu pionierskiego przedsiębiorstwa oferującego dostęp i usługi 
internetowe. 

Oświadczenia 

 

 Pani Anna Apel nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

 Pani Anna Apel nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

 Pani Anna Apel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pani Anna Apel nie została pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 
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 Wobec Pani Anny Apel w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 

interesami Pani Anny Apel. 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę Memorandum? 

Brak Brak Nie dotyczy 

 

Imię i nazwisko Paweł Orłowski 

Stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji Kadencja zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Przedsiębiorca i założyciel LARQ S.A., polskiej spółki notowanej na GPW, której głównym przedmiotem 
działalności jest długoterminowe budowanie wartości posiadanych aktywów finansowych, w skład 
których wchodzą podmioty związane z biznesowo uzupełniającymi się branżami w zakresie: 

 transportu publicznego (miejskie systemy rowerowe),  

 reklamy (niestandardowe nośniki reklamy zewnętrznej oraz agencje typu full-service) oraz  

 nowych technologii (monitoring treści w Internecie i sales and marketing automation),  
a także poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych w wyżej wymienionych branżach.  
 

Założyciel agencji reklamowej Goldfinger Sp. z o.o., która od połowy lat 90 uczestniczyła w tworzeniu 
wielu marek i kampanii reklamowych obecnych na polskim rynku. Założyciel agencji public relations 
Propublic Sp. z o.o. oraz firmy reklamy zewnętrznej Synergic Sp. z o.o. Współzałożyciel Brand24 S.A. 
narzędzia do monitorowania marek i fraz w internecie.  
 

Ukończył Technikum Elektroniczne im. Gen. Zajączka w Warszawie, studiował na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

Doświadczenie zawodowe:  
 od VIII 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Synergic Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 

w Warszawie, 
 IV–X 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą 

w Warszawie,  
 2004-2015 pełnił funkcję członka Zarządu w LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, 
 2002-2001 pełnił funkcję członka Zarządu Propublic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
 1999-2001 pełnił funkcję członka Zarządu w Goldfinger PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 1995-2007 pełnił funkcję członka Zarządu, dyrektora działu obsługi klientów w Goldfinger Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Oświadczenia 
 

 Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Paweł Orłowski prowadzi własną działalność gospodarczą 
w zakresie doradztwa biznesowego. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do 
przedsiębiorstwa Emitenta. Pan Paweł Orłowski nie prowadzi innej działalności gospodarczej 
konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta, jednocześnie nie uczestniczy w żadnej 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 

 W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Orłowski pełnił funkcje członka 
organów zarządzających lub nadzorczych.  

 1 Grudnia 2020 roku Synergic Sp. z o.o., której Prezesem jest Pan Paweł Orłowski otworzyła 
postępowanie restrukturyzacyjne w ramach tarczy Covid-19. 

 Pan Paweł Orłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Paweł Orłowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 
stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 
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w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 

 Wobec Pana Pawła Orłowskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Pawła Orłowskiego. 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę 
Memorandum? 

Synergic Sp. z o.o. w restrukturyzacji z 
siedzibą w Warszawie 

Prezes Zarządu Tak 

Harbinger Capital Ltd. z siedzibą na Malcie Dyrektor Zarządzający Tak 

Media Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  Członek Zarządu Nie 

Intelisoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(dawniej: Intelisoft sp. z o.o.) 

Wiceprezes Zarządu Nie 

Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach Członek Rady Nadzorczej Tak 

AWL VIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu Nie 

Adinnovation sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie  

Prezes Zarządu  Nie  

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z 
siedzibą w Warszawie 

Prezes Zarządu Nie 

 

Imię i nazwisko Paweł Chojnacki 

Stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji Kadencja zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r. 

Doświadczenie 
zawodowe 

Przedsiębiorca, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, na kierunku elektroniki. 
W latach 2006-2010 kierowca rajdowy. W 2009 roku Mistrz Pucharu Polski Centralnej. Od 2012 roku 
rozwija własny zespół rajdowy oraz rallycrossowy. Poza pracą zawodową pasjonat turystyki 
offroadowej. 

Oświadczenia 
 

 Pan Paweł Chojnacki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta 
 Pan Paweł Chojnacki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 
 Pan Paweł Chojnacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Paweł Chojnacki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 
spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Pawła Chojnackiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało 
zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik 
postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Pawła Chojnackiego 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę Memorandum? 

Brak Brak Nie dotyczy 

 

Imię i nazwisko Grzegorz Dymek 
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Stanowisko Członek Rady Nadzorczej Triggo S.A. 

Termin upływu kadencji Kadencja zakończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r.  

Doświadczenie 
zawodowe 

Inwestor i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Absolwent MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie oraz Stockholm University School of Business. Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji 
Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. 

Doświadczony menedżer z doświadczeniem jako CEO, COO i CTO w firmach IT  
i telekomunikacyjnych. Obecnie współwłaściciel, członek zarządu i dyrektor operacyjny Anshar Studios 
S.A. - katowickiej firmy zajmującej się tworzeniem gier video. 

Oświadczenia 

 

 Pan Grzegorz Dymek nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta 
 Pan Grzegorz Dymek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 
 Pan Grzegorz Dymek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Pan Grzegorz Dymek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 
spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 Wobec Pana Grzegorza Dymka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 
postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 Nie występują konflikty z interesów w związku z innymi obowiązkami i w związku z prywatnym 
interesami Pana Grzegorza Dymka 

Informacja o spółkach 
prawa handlowego, w 
których w okresie co 
najmniej ostatnich 3 lat 
osoba była członkiem 
organów zarządzających 
lub nadzorczych albo 
wspólnikiem  
 

Nazwa spółki Funkcja Czy pełniona na Datę 
Memorandum? 

Anshar Studios S.A. Członek Zarządu i 
wspólnik 

Tak 

Anshar Investments S.A. w 
organizacji 

Prezes Zarządu i wspólnik Tak 

Spencer sp. z o.o. Prezes Zarządu I wspólnik Tak 

Datawalk Członek RN Tak 

Ludmo S.A. Członek Zarządu i 
wspólnik 

Nie 

Telestrada S.A. Członek RN i wspólnik Nie 

 

5.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

W Dacie Memorandum struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

W tabeli poniżej zaprezentowano wykaz znacznych akcjonariuszy Emitenta wg. stanu na Datę Memorandum. 

Akcjonariusz Łączna liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Rafał Budweil 705 086 46,82% 705 086 46,82% 

Anna Apel 168 830 11,21% 168 830 11,21% 

Wojciech Apel 168 830 11,21% 168 830 11,21% 

Pozostali akcjonariusze (<5%) 463 324 30,76% 463 324 30,76% 

RAZEM 1 506 070 100,00% 1 506 070 100,00% 

Źródło: Emitent 
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Tabela: Przewidywana struktura akcjonariatu Emitenta w przypadku objęcia wszystkich Akcji Nowej Emisji i po rejestracji 
akcji serii C6 i C7* 

Akcjonariusz Łączna liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Rafał Budweil 705 086 45,23% 705 086 45,23% 

Anna Apel 168 830 10,83% 168 830 10,83% 

Wojciech Apel 168 830 10,83% 168 830 10,83% 

Pozostali akcjonariusze (<5%) 463 324 29,72% 463 324 29,72% 

Akcjonariusz Akcji Serii C6 7 300 0,47% 7 300 0,47% 

Akcjonariusze Akcji Nowej Serii (C7) 45 500 2,92% 45 500 2,92% 

RAZEM 1 558 870 100,00% 1 558 870 100,00% 

Źródło: Emitent 

* Dane w tabeli opracowano przy założeniu, że: 

1) żaden z akcjonariuszy Emitenta posiadających w Dacie Memorandum co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu nie obejmie żadnej Akcji Nowej Emisji oraz  
2) żaden z akcjonariuszy Emitenta nieposiadających w Dacie Memorandum co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu nie obejmie Akcji Nowej Emisji w liczbie skutkującej przekroczeniem wspomnianego progu. 
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6. Sprawozdania finansowe 

6.1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - sprawozdanie Finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który 
zostało sporządzone, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta oraz zbadane przez biegłego rewidenta  
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6.2. Sprawozdanie z badania 
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7. Załączniki 

7.1. Odpis z KRS 

Z uwagi na brak rejestracji zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta na Datę Memorandum, odpis z KRS nie 
odzwierciedla składu osobowego organów nadzorczych i zarządzających Emitenta. Aktualne informacje w tym zakresie są 
zawarte w pkt.  5.21. Memorandum.  
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7.2. Statut  

7.2.1. Aktualnie obowiązujący Statut 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§ 1  

DEFINICJE  

O ile w Statucie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisanym z wielkiej litery nadaje się w Statucie następujące 

znaczenie:  

1) „KSH” – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.; 

2) „Podmiot Powiązany” – podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości 

przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w 

sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości;  

3) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Spółki;  

4) „Spółka” – Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach;  

5) „Statut” – Statut Spółki;  

6) „Ustawa o Rachunkowości” - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.; 

7) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki;  

8) „Zarząd” – zarząd Spółki.  

 

§ 2  

FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI  

1. Firma Spółki brzmi: Triggo Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Triggo S.A.  

2. Siedzibą Spółki są Łomianki.  

 

§ 3  

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI I ODDZIAŁY  

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne jednostki organizacyjne.  

3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i poza jej granicami.  

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§ 4  

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA SPÓŁKI  

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo.  

 

§ 5  

ZAŁOŻYCIELE  

Założycielami Spółki są:  

1) Rafał Budweil;  

2) Anna Apel;  

3) Wojciech Apel.  

 

§ 6  

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:   

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 
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2) produkcja motocykli (30.91.Z);   

3) produkcja samochodów osobowych (29.10.B);   

4) produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E);  

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 

6) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);  

7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);  

8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).  

2. Prowadząc działalność określoną w ust. 1 powyżej, Spółka może prowadzić prace badawczo-rozwojowe mające na celu 

stworzenie prototypów innowacyjnego pojazdu miejskiego o nazwie „Triggo”, według koncepcji opracowanej przez 

Rafała Budweila i chronionej patentami, do których prawa przysługują Spółce. Po wypracowaniu prototypów Spółka 

podejmie dalsze działania zmierzające do komercjalizacji pojazdu, poprzez przystąpienie do jego produkcji, lub sprzedaż 

praw własności intelektualnej odnoszących się do jego konstrukcji.  

3. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania decyzji, dokonania zgłoszenia, lub spełnienia innych przesłanek 

wymaganych przez unormowania prawne, nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę decyzji, dokonaniu zgłoszenia, lub 

spełnieniu innych wymogów określonych w odnośnych unormowaniach.    

 

§ 7  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.607 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych) i dzieli się na 1.506.070 

(jeden milion pięćset sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, w tym:  

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;  

2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;  

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;  

4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;  

5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;  

6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;  

7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;  

8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 

32.260.  

2. Na każdą akcję Spółki przypada 1 (jeden) głos.  

3. Akcje Spółki mogą mieć postać akcji imiennych oraz akcji na okaziciela.   

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga podjęcia uchwały o 

konwersji postaciowej przez Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (lub 

objętych wnioskiem o takie dopuszczenie), na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości 

nominalnej akcji dotychczasowych.  

 

§ 8  

KAPITAŁ WARUNKOWY 

1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi 12.211 zł (dwanaście tysięcy dwieście jedenaście złotych) i dzieli się na 122.110 (sto 

dwadzieścia dwa tysiące sto dziesięć) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda.  

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.  

3. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A do 30 grudnia 2030 

r.  

 

§ 9  



Memorandum Informacyjne Triggo S.A. 

160 

KAPITAŁ DOCELOWY 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 189.000 (stu 

osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy) nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.900 zł (osiemnaście 

tysięcy dziewięćset złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych 

powyżej („Kapitał Docelowy”). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego („Upoważnienie”) wygasa 30 grudnia 2023 r.  

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji 

emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.  

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału 

Docelowego, chyba że przepisy ustawy lub Upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. W 

szczególności Zarząd jest umocowany do:  

1) zawierania umów o gwarancję emisji akcji;  

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji, 

oraz zawierania umów z firmą inwestycyjną albo Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 

i dematerializację akcji;  

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej 

sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego) lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do 

akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.  

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.  

5. Z zastrzeżeniem zd. 2 poniżej, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji wyemitowanych w Kapitale Docelowym nie może być niższa od 

którejkolwiek z następujących wartości: 1) ceny emisyjnej akcji Spółki serii C5; lub 2) na wypadek dopuszczenia 

jakichkolwiek akcji Spółki do obrotu zorganizowanego - ceny akcji Spółki ustalonej jako średnia ważona wolumenem 

obrotu z okresu ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych, poprzedzających uchwałę Zarządu o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, pomniejszonej o maksymalnie dziesięcioprocentowe dyskonto.  

 

§ 10 

UMARZANIE AKCJI 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne 

Zgromadzenie, chyba że na mocy regulacji KSH oraz postanowień Statutu umorzenie akcji może zostać dokonane bez 

konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.  

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają 

zostać umorzone, powinna określać warunki nabycia akcji przez Spółkę.  

4. Umorzenie akcji Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych 

przewidzianych w KSH.  

5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 

obniżenia kapitału zakładowego.  

  

§ 11 

KAPITAŁ ZAPASOWY I KAPITAŁY REZERWOWE SPÓŁKI 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z jej działalnością. Coroczne odpisy na 

kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki 

kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy 

ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 

wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O 

wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 

1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 

finansowym.  

2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały 

rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć 
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fundusze przewidziane w przepisach prawa.  

3. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach 

określanych przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 12 

ORGANY SPÓŁKI  

1. Organami Spółki są:  

1) Zarząd;  

2) Rada Nadzorcza;  

3) Walne Zgromadzenie.  

2. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych zawartych w KSH oraz w Statucie, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną 

większością głosów. Na potrzeby unormowań Statutu przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów 

oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 

§ 13 

SKŁAD I KOMPETENCJE ZARZĄDU 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.  

2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie 

Zarządu.  

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych 

powodów.  

4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu 

dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.  

6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza reprezentując Spółkę może składać 

oświadczenia woli działając kolegialnie lub udzielając w swojej uchwale upoważnienia wybranemu członkowi Rady 

Nadzorczej.  

7. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.  

8. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do 

czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego 

uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 14 ust. 2 poniżej, wykonuje osoba powołana 

uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.  

9. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę 

reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z 

prokurentem.  

 

§ 14 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu, 

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne. Prezes Zarządu może upoważnić 

inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. 

2. W przypadku równości głosów, przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos przypada prezesowi Zarządu.  

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego przez każdego z członków Zarządu 

zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Zarządu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Zarządu powinna zostać 

utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego dokumentu 

obejmującego treść uchwały Zarządu podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w głosowaniu nad 
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odnośną uchwałą.  

4. Uchwała podejmowana przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały.  

 

§ 15 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie.  

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w szczególności przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani przez 

Radę Nadzorczą spośród członków tego gremium. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH liczebność Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięciu) członków.  

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji.  

5. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed 

upływem kadencji.  

6. Rada Nadzorcza, w skład której - w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej - wchodzi mniej 

członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 zd. 1 powyżej, jednakże licząca co najmniej 5 

(pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 

7. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej danej 

kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji 

powołać uchwałą nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru 

jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.  

8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu 

członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.  

 

§ 16 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. 

Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na dokumentowy wniosek złożony przez członka Zarządu 

lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 7 (siedem) dnia od 

dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania 

takiego wniosku.  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub 

niemożności pełnienia przez przewodniczącego funkcji, wynikającej z innych przyczyn, wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, a następnie sekretarz Rady Nadzorczej, działający z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.  

3. W przypadku niezwołania posiedzenia przez członka Rady Nadzorczej wskazanego w ust. 2 powyżej, posiedzenie Rady 

Nadzorczej zwołuje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.  

4. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie dokumentowego zawiadomienia 

wysłanego członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, podając datę, godzinę, miejsce 

oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.  

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo 

zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.  

 

§ 17 

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.  

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego przez każdego z członków Rady Nadzorczej 
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zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna 

zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego 

dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w 

głosowaniu nad odnośną uchwałą.  

3. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały.  

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady 

Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.  

 

§ 18 

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. . 

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:  

1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;  

2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także 

delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

niemogących sprawować swych czynności;  

3) wybór podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;  

4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i 

pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;  

5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub 

wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;  

6) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;  

7) ustalenie tekstu jednolitego Statutu.  

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:  

1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu 

wieczystym o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);  

2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);  

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i pożyczek 

o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);  

4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);  

5) objęcie (nabycie) akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z 

wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie (nabycie) akcji albo udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach 

postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych lub upadłościowych;  

6) zbycie akcji albo udziałów w spółkach o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z określeniem 

warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem zbywania akcji znajdujących się w obrocie zorganizowanym;  

7) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem uprawnionym do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w 

Spółce lub jego Podmiotem Powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych 

w ramach zwykłej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę;  

8) zawarcie i zmianę umowy o pracę lub usługi, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone 

usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku rocznym;  

9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia 

tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;  

10) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego 

Zgromadzenia o powzięcie uchwały aprobującej dokonanie wspomnianej czynności.  
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§ 19 

ZWOŁYWANIE I ODBYCIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Łomiankach, Warszawie, Krakowie lub w Katowicach.  

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub unormowaniach KSH.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku 

obrotowego.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo 

na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 

Spółki, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku 

obrad.  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.  

6. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach, w których uzna to za wskazane. Rada 

Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach 

prawa lub w Statucie.  

7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego 

Zgromadzenia upoważnieni są według następującej kolejności: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, 

osoba wyznaczona przez Zarząd albo akcjonariusz, któremu przypada największa liczba głosów na odnośnym Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

§ 20 

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki;  

2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;  

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z 

zysku, z zastrzeżeniem unormowań szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich 

funduszy;  

4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ewentualnego wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej;  

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli regulacje KSH oraz postanowień Statutu nie stanowią inaczej;  

6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu 

zarządu lub nadzoru;  

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

8) wyrażanie zgody na przeniesienie praw, w tym praw własności intelektualnej (zwłaszcza patentów) odnoszących się 

do pojazdu Triggo pod tytułem odpłatnym lub darmym;  

9) zmiana Statutu;  

10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;  

11) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych 

powiązanych z instytucją kapitału warunkowego; 

12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.  

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiego 

aktywa, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.  

3. Z zachowaniem właściwych unormowań KSH zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.  
 

§ 21 

CZAS TRWANIA I ROK OBROTOWY SPÓŁKI 

1. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.  

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
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7.2.2. Treść ogłoszonych zmian statutu, które jeszcze nie weszły w życie, wraz z terminem ich wejścia w życie. 

 

Uchwała Nr 2 

Zarządu Spółki pod firmą:  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 
uwzględniającej Uchwałę o Podwyższeniu nr 1 

§ 1 

Przy uwzględnieniu zmian wynikających z Uchwały o Podwyższeniu nr 1 (pod warunkiem jej wpisu do rejestru), Zarząd uchyla 

dotychczasową regulację § 7 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem:  ------------------------ 

„§ 7 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.337 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się 

na 1.513.370 (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;  --------------------------- 

2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;  ----------------- 

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000; ---------------------- 

4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;  ------------ 

5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;  --------------------------- 

6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740;

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;  ------- 

8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 

32.260;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300.”  -------------------------- 

§ 2 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 

podjęcia, pod warunkiem rejestracji Uchwały o Podwyższeniu nr 1.  --------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 4 

Zarządu Spółki pod firmą:  

TRIGGO Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

uwzględniającej Uchwałę o Podwyższeniu nr 2 

 

§ 1 

Przy uwzględnieniu zmian wynikających z Uchwały o Podwyższeniu nr 1 i Uchwały o Podwyższeniu nr 2 (pod warunkiem ich 

wpisu do rejestru), Zarząd uchyla dotychczasową regulację § 7 ust. 1 Statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym 

unormowaniem:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„§ 7 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
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2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 155.887 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.558.870 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) 

akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------------------- 

11) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach od 1 do 1.000.000;  ---------------------------  

12) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od 1 do 75.000;  -----------------  

13) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 25.000;  --------------------- 

14) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 1 do 165.000;  ------------ 

15) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 1 do 50.000;  --------------------------- 

16) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o numerach od 1 do 108.740; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C4 o numerach od 1 do 50.070;  ------- 

18) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o numerach od 1 do 

32.260;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C6 o numerach od 1 do 7.300;  --------------------------- 

20) nie więcej niż 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o numerach od 1 do 

45.500.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 

podjęcia pod warunkiem rejestracji Uchwały o Podwyższeniu nr 1 oraz Uchwały o Podwyższeniu nr 2. ------------------------------ 
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7.3. Definicje i objaśnienia Skrótów 

Akcje Istniejące  1.506.070 wyemitowanych na Datę Memorandum akcji Spółki serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, 
C5  

Akcje Nowej Emisji do 45.500 nowo emitowanych akcji Spółki na okaziciela serii C7, o wartości nominalnej 0,10 
zł każda, będących przedmiotem Oferty 

Akcje, Akcje Emitenta, Akcje Spółki Akcje Oferowane, Akcje Istniejące oraz Akcje serii C6 

ASO, Alternatywny System Obrotu alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o Obrocie, organizowany 
przez GPW 

Cena Akcji Oferowanych, Cena Emisyjna 
Akcji oferowanych 

cena emisyjna Akcji Oferowanych 

Car-sharing, Carsharing system wspólnego użytkowania samochodów, w ramach którego samochody udostępniane 
są za opłatą użytkownikom przez operatorów floty pojazdów, którymi są różne 
przedsiębiorstwa, agencje publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych 

Data Memorandum dzień opublikowania niniejszego Memorandum wskazana na pierwszej stronie niniejszego 
dokumentu 

Deklaracja oświadczenie składane przez Inwestorów zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych na 
zasadach określonych w Memorandum 

Duży Inwestor Inwestor, którzy złoży zapis w TDI na nie mniej niż 1.001 sztuk Akcji serii C7 

Dzień roboczy każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczpospolitej 
Polskiej 

Elektromobilność ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. 
Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów 
elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również 
kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, 
nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych 

Emitent, Triggo S.A., Spółka Triggo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach 

euro, euro prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Główny Akcjonariusz Akcjonariusz Emitenta posiadający nie mniej niż 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 
nie mniej niż 5% udziału w głosach na WZ Emitenta 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICE ang. internal combustion engine – samochody z silnikiem spalinowym 

Inwestor Indywidualny inwestor niebędący Inwestorem Instytucjonalnym 

Inwestor Instytucjonalny inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego oraz inne 
osoby, do których zostanie przez Koordynatora Oferty skierowane zaproszenie do wzięcia 
udziału w procesie budowy Księgi Popytu 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Koordynator Oferty, DM BOŚ S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Ksh, Kodeks spółek handlowych, KSH ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 
z późn. zm.) 

Light-RTM ang. Light Resin Transfer Molding - technologia wytwarzania wyrobów kompozytowych, 
polega na wprowadzeniu żywicy pomiędzy dwie szczelnie przylegające do siebie formy przy 
udziale niewielkiego ciśnienia. Cały proces wspomagany jest podciśnieniem, a zbrojenie, 
najczęściej w postaci włókna szklanego, układane jest na sucho w formie pokrytej żelkotem. 

L5 kategoria homologacji - motocykle trójkołowe, to jest pojazdy posiadające trzy koła 
umieszczone symetrycznie, wyposażone w silnik o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, 
w przypadku silnika ze spalaniem wewnętrznym, lub o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 
większej niż 45 km/h. 

L7e Kategoria homologacji - pojazdy czterokołowe, inne niż lekkie, o których mowa w pkt 1 lit. a, 
których masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów 
przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w 
przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna moc użyteczna silnika nie 
przekracza 15 kW. 

MaaS ang. Mobility as a Service - Mobilność jako usługa (MaaS) to rodzaj usługi, która za 
pośrednictwem wspólnego kanału cyfrowego umożliwia użytkownikom planowanie, 
rezerwowanie i opłacanie wielu rodzajów usług mobilności. Koncepcja ta opisuje odejście od 
środków transportu będących własnością prywatną na rzecz mobilności świadczonej jako 
usługa. Mobilność jako usługa. 

MBD ang. Multibody dynamics - jest to symulacja pozwalająca poznać ruch układu złożonego z 
wielu ciał połączonych (sztywnych lub podatnych), a każde z ciał może podlegać dużym 
przemieszczeniom translacyjnym oraz obrotowym. 

Memorandum, Memorandum 
Informacyjne 

niniejsze memorandum inwestycyjne 

MEV ang. microelectric vehicle – mikrosamochód o napędzie elektrycznym  

Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna Oferta Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana 
na podstawie Memorandum Informacyjnego 

PKB Produkt Krajowy Brutto 
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności – wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. 
zm.) 

PLN, złoty, zł prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Nadzorcza rada nadzorcza Emitenta 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (stan prawny 
począwszy od dnia 3 marca 2020 r.), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 
27/727/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz nr 33/801/19 z dnia 22 maja 2019 r., a także zmiany 
wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 44/812/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 2014 Nr 24, str. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r.); 

Rozporządzenie 168/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. 
w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz 
czterokołowców Tekst mający znaczenie dla EOG 

Rozporządzenie 2017/1129, 
Rozporządzenie Prospektowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 
dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12—82) 

Rozporządzenie dot. Memorandum Rozporządzenie Ministra Finansów 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, 
jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz. U. 2020.1053 z dnia 2020.06.17) 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 2014 Nr 173, str. 1) 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego 
państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 757); 

Rozporządzenie o Rynku Oficjalnych 
Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 803 z późn. zm.) 

Statut Statut Emitenta 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny 
począwszy od dnia 3 marca 2020 r.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w 
systemie UPT 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP (tekst ujednolicony według stanu 
prawnego na dzień 4 marca 2019 r.) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1038/1012 Zarządu 
Giełdy z dnia 17 października 2012 r. z późniejszymi zmianami 

Transza Dużych Inwestorów, TDI transza Akcji Oferowanych kierowana do Inwestorów, którzy złożą zapis w odpowiedzi na 
Zaproszenie lub bez Zaproszenia o wartości minimalnej 200.000 zł 

Transza Małych Inwestorów, TMI transza Akcji Oferowanych dedykowana dla Inwestorów Indywidualnych 

Uchwała Emisyjna Uchwała nr 3 Zarządu Triggo S.A. z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C7 z jednoczesnym 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji 

Uchwały Emisyjna C6 Uchwała nr 1 Zarządu Triggo S.A. z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C6 z jednoczesnym 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD, dolar prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki  

Ustawa o CIT ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2020 
r., poz. 1406 z późn. zm.) 

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 95 z późn. zm.) 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1500 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 
ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1076 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) 

Ustawa o PIT ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 815 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813 
z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie walne zgromadzenie Emitenta 
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WZ, NWZ, ZWZ Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zapis Zapis na Akcje Oferowane 

Zarząd zarząd Emitenta 

Zarząd Giełdy zarząd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Zasady Dobrych Praktyk zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, którego pełna 
treść znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego 
pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl 
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7.4. Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na Akcje 

 

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon 

1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44 

2 Bielsko-Biała- AFI* 43-300 Cyniarska 36 (33) 812-33-89 

3 Gdańsk 80-824 Podwale Przedmiejskie 30 (58) 320-88-48 

4 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606-76-20 

5 Koszalin- AFI* 75-065 ul. Bp. Cz. Domina 9/3 +48 500 046 849 

6 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433-71-40 

7 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636-00-05 

8 Olsztyn- AFI* 10-539 Dąbrowszczaków 8/9 +48 500 046 775 

9 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A 
(61)841-14-12 
(61) 847-91-16 

10 Rzeszów 35-017 Moniuszki 8 (17) 850 84 86 

11 Szczecin- AFI* 70-535 Wielka Odrzańska 18/2 
+48 500 046 726 
+48 500 046 782 

12 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 
(22) 50 43 104 
801 104 104 

13 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344-82-02 

AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej 
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