
ANTONIO TRIOSCHI  

 

Wykształcenie: 

Absolwent Politechniki Mediolańskiej, posiada tytuł doktora inżynierii mechanicznej, ukończył także 

MBA (magister zarządzania), Wharton Business School w Filadelfii. 

Doświadczenie zawodowe: 

Od września 2012 roku do chwili obecnej pracuje w grupie Swisslog-Kuka (jedna z czołowych 

światowych firm w sektorze branży automatyki zapewniającą rozwiązania dla hurtowni, szpitali i 

ośrodków opieki medycznej, Swisslog Holding AG jest jednym z akcjonariuszy Logzact SA) na 

stanowisku Wiceprezesa, Dyrektora WDS Regionu Wielkiej Europy (ang. Region Head WDS Greater 

Europe). Zakres odpowiedzialności obejmuje aktywne oddziały w krajach skandynawskich, w Wielkiej 

Brytanii, w Beneluksie, we Włoszech oraz inicjatywy rozwoju działalności w Hiszpanii, we Francji i w 

krajach wschodnioeuropejskich; członek zarządu WDS w Swisslog Holding AG oraz członek zarządu w 

Swisslog Italia Spa. 

W latach 1998 – 2012 pracował w grupie DP DHL: niemiecka grupa z siedzibą w Bonn - światowy lider 

pocztowy i logistyczny. Do 2002 roku Antonio Trioschi był członkiem zespołów przydzielonych do kilku 

integracji firmy w Europie i w Stanach Zjednoczonych; następnie, w latach 2003-2005 był przydzielony 

do głównego projektu fuzji we Włoszech (między DHL, Danzas i EuroExpress). 

W 2005 roku, po zakończeniu projektu fuzji i integracji we Włoszech, został wyznaczony na Dyrektora 

Generalnego DHL Freight; w 2007 roku jego rola została rozszerzona do regionu obejmującego Włochy, 

Hiszpanię, Portugalię i Maroko. 

Od 2008 roku był członkiem zarządu DHL Freight. W latach 1988 - 1998  był pracownikiem działu IT w 

Impregilo (włoska firma wiodąca w inżynierii lądowej i wodnej). W latach 1980 - 1987 roku gromadził 

doświadczenia zawodowe i jednocześnie ukończył doktoranckie studia inżynierskie; główne umowy o 

pracę z Agip (grupa Eni, państwowe przedsiębiorstwo naftowe) z delegacją w Egipcie; następnie, w 

1985 roku z Impresit Costruzioni (inżynieria lądowa i wodna, część grupy FIAT) z kilkumiesięczną 

delegacją w Nigerii; następnie, w 1986 roku z Bayer Italia (niemiecka grupa farmaceutyczna) i podczas 

trwania umowy z tą firmą uzyskał stopień doktora inżynierii pracując przy projekcie optymalizacji 

procesów produkcji farmaceutycznych we włoskim zakładzie. 

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Antonio Trioschi: 

- nie jest osobą karaną,  

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta (Logzact SA jest 

wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Swisslog Holding AG na terenie Polski, tym samym spółki nie są 

względem siebie konkurencyjne),  

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (j.w.) 



- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w stosunku do podmiotów w stanie 

upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,  

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Powyższe informacje zgodne z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 Regulaminu ASO NC. 


