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Aneks nr 11 do Dokumentu Rejestracyjnego Akcji TRION S.A. zatwierdzonego Decyzją 
Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/120/24/08 

 

 
 

W związku z odwołaniem w dniu 1 października 2008 r. prokury Panu Jędrzejowi Jasińskiemu, 
do treści Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 

 

Autopoprawka nr 1 

Dokument Podsumowujący, pkt C 

Było: 
 OSOBY ZARZADZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 

W ocenie Emitenta, w przedsiębiorstwie Emitenta, osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla, innymi niŜ członkowie 

Zarządu, które mają znaczenie dla stwierdzenia, Ŝe Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją 

działalnością są prokurenci Emitenta – Pani Teresa Konopka oraz Pan Jędrzej Jasiński. 

Jest: 
OSOBY ZARZADZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 
W ocenie Emitenta, w przedsiębiorstwie Emitenta, osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla, innymi niŜ członkowie 

Zarządu, które mają znaczenie dla stwierdzenia, Ŝe Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją 

działalnością jest prokurent Emitenta – Pani Teresa Konopka. 

 

Autopoprawka nr 2 
Dokument Rejestracyjny, pkt 14.1.1 in fine 

Było: 
Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej oraz Prokurentami nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

Jest: 
Pomiędzy członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej oraz Prokurentem nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

 

Autopoprawka nr 3 

Dokument Rejestracyjny, pkt 14.1.2 in fine 

Było: 
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Emitenta nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu oraz Prokurentami nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

 

Jest: 
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Emitenta nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu oraz Prokurentem nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. 
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Autopoprawka nr 4 

Dokument Rejestracyjny, pkt 14.1.3 

Było: 
W ocenie Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla. które mają znaczenie dla 

stwierdzenia, Ŝe Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania działalnością Emitenta są Prokurenci 

Emitenta: 

 

Teresa Konopka – Główny Księgowy, Prokurent 

Wiek: 60 lat 

 

Pani Teresa Konopka ukończyła w 1967 r. Technikum ekonomiczne – spec. Ogólnoekonomiczna oraz w 1985 r. Studium 

Doskonalenia Wiedzy Głównych Księgowych (Bydgoszcz – Warszawa). 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Od 2005 r. – nadal – Emitent – Główny Księgowy 

2004 – 2005 – Inter KFS Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, Główny Księgowy; 

2000 – 2003 – Profile Sp. z o.o. (HT Troplast Polska) Inowrocław – Główny Księgowy, Prokurent 

1996 – 2000 - Profile Sp. z o.o. (HT Troplast Polska) Inowrocław – Główny Księgowy; 

1992 – 1996 – Handel International Spedytion Poznachowski Sp. z o.o. Inowrocław – Główny Księgowy; 

1981 – 1992 – Robotnicza Spółdzielnia Pracy „Współpraca” Inowrocław – Główny Księgowy, Członek Zarządu; 

1972 - 1980 - Robotnicza Spółdzielnia Pracy „Współpraca” Inowrocław – Zastępca Głównego Księgowego; 

1967 – 1972 – Księgowa. 

 

Oprócz wyŜej wymienionych Pani Teresa Konopka nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

 

Pani Teresa Konopka nie jest i nie była w ciągu ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych, z 

zastrzeŜeniem iŜ posiadała udziały spółki EUROMETAL Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 

 

Według złoŜonego oświadczenia, Pani Teresa Konopka: 

��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 

w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

 

Jędrzej Jasiński – Dyrektor Handlu i Marketingu, Prokurent 
Wiek: 41 lat 

 

W 1992 r. ukończył WyŜszą Szkołę InŜynierską w Zielonej Górze Wydział Mechaniczny, spec. Automatyzacja procesów 

technologicznych. 

W 2002 r. ukończył Instytut fur Management, Personal und Organisationsentwicklung Salzburg, Vertiebstrainer. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

0d 04.2008 – nadal – Emitent – Dyrektor Handlu i Marketingu; 

Od 01.2005 – nadal – Jasiński Consulting – własna działalność gospodarcza; 

09.2005 – 07.2007 – Selena Co. S.A. we Wrocławiu – Direktor Business Unit East Europe/Central Asia. 

07.1998 – 12.2004 – Maco Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny; 

1992 – 1998 – własna działalność gospodarcza 

 

Oprócz wyŜej wymienionych Pan Jędrzej Jasiński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, z zastrzeŜeniem, iŜ pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Solarux 

Polska Sp. z o.o. 

 

Pan Jędrzej Jasiński nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. 

 

Według złoŜonego oświadczenia, Pan Jędrzej Jasiński: 
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��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 

w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

 

Pomiędzy Prokurentami nie występują powiązania rodzinne. 

Pomiędzy Prokurentami a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 

 

 

Jest: 
W ocenie Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla. które mają znaczenie dla 

stwierdzenia, Ŝe Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania działalnością Emitenta są Prokurenci 

Emitenta: 

 

Teresa Konopka – Główny Księgowy, Prokurent 

Wiek: 60 lat 

 

Pani Teresa Konopka ukończyła w 1967 r. Technikum ekonomiczne – spec. Ogólnoekonomiczna oraz w 1985 r. Studium 

Doskonalenia Wiedzy Głównych Księgowych (Bydgoszcz – Warszawa). 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Od 2005 r. – nadal – Emitent – Główny Księgowy 

2004 – 2005 – Inter KFS Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, Główny Księgowy; 

2000 – 2003 – Profile Sp. z o.o. (HT Troplast Polska) Inowrocław – Główny Księgowy, Prokurent 

1996 – 2000 - Profile Sp. z o.o. (HT Troplast Polska) Inowrocław – Główny Księgowy; 

1992 – 1996 – Handel International Spedytion Poznachowski Sp. z o.o. Inowrocław – Główny Księgowy; 

1981 – 1992 – Robotnicza Spółdzielnia Pracy „Współpraca” Inowrocław – Główny Księgowy, Członek Zarządu; 

1972 - 1980 - Robotnicza Spółdzielnia Pracy „Współpraca” Inowrocław – Zastępca Głównego Księgowego; 

1967 – 1972 – Księgowa. 

 

Oprócz wyŜej wymienionych Pani Teresa Konopka nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

 

Pani Teresa Konopka nie jest i nie była w ciągu ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych, z 

zastrzeŜeniem iŜ posiadała udziały spółki EUROMETAL Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 

 

Według złoŜonego oświadczenia, Pani Teresa Konopka: 

��  nie prowadzi innej podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

��  nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

��  w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) 

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, 

��  nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych 

(w tym organizacji związkowych), 

��  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta 

w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

 

Pomiędzy Prokurentem a członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 

 

 


