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Treść:  

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w 

dniu 28 grudnia 2021 r. powziął informacje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2021 r. wpisu 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 8 Statutu Spółki. Zmiany w KRS 

obejmują: 

1. Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego z 26.886.740,00 złotych do 31 822 780,00 złotych tj. 

o kwotę 4.936.040,00 złotych w drodze emisji 1.234.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „S” o 

wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. 

2. Zmianę § 8 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 822 780,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset 

dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł 

(cztery złote złotych) każda, 

b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł 

(cztery złote) każda, 

c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 

zł (cztery złote) każda, 

d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o 

wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” 

o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 

zł (cztery złote) każda, 

h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości 

nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o 

wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł 

(cztery złote) każda, 



k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii 

„L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii M o 

wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

m) 1.223.500 ( jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii N o 

wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

n) 2.499.999 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 4 zł 

(cztery złote) każda, 

p) 1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na 

okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, 

r) 1.234.010 (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii „S” 

o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.” 

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający 

zmianę paragrafu 8 Statutu Spółki, pozostała jego treść nie uległa zmianie. Podstawa prawna: Paragraf 

3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i 

okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

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

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw 

(hereinafter referred to as the Company, the Issuer) announces that on December 28, 2021 it received 

information that on December 28, 2021 the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 

12th Commercial Division of the National Court Register registered an increase in the Company's share 

capital and an amendment to § 8 of the Company's Articles of Association. 

The changes in the KRS include: 

1. An increase in the amount of the share capital from PLN 26,886,740 to PLN 31,822,780 i.e. by PLN 

4,936,040 through the issue of 1,234,010 series “S" ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 

4.00 (four zlotys) each. 

2. Amendment to § 8 of the Company's Articles of Association, which shall read as follows: 

"The share capital of the Company amounts to PLN 31 822 780,00 (in thirty-one million eight hundred 

and twenty-two thousand seven hundred and eighty zlotys) and is divided into:  

a) 5,100 (in words: five hundred thousand one hundred) series "A" bearer shares with a nominal value 

of PLN 4 (four zlotys) each, 

b) 7,500 (in words: seven thousand five hundred) series "B" bearer shares with a nominal value of PLN 

4 (four zlotys) each 

c) 12,500 (in words: twelve thousand five hundred) series "C" bearer shares with a nominal value of 

PLN 4 (four zlotys) each, 

d) 124,900 (in words: one hundred and twenty-four thousand nine hundred) series "D" bearer shares 

with a nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

e) 5,000 (five thousand) "E" series bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

f) 29,875 (twentynine thousand, eight hundred and seventy-five) series "F" bearer shares with a 

nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

g) 4,125 (four thousand one hundred and twenty-five) series "G" bearer shares with a nominal value of 

PLN 4 (four zlotys) each, 



h) 4,625 (four thousand six hundred and twenty five) series "I" bearer shares with nominal value of 

PLN 4 (four zlotys) each, 

i) 46,375 (forty six thousand three hundred seventy five) series "J" bearer shares of nominal value of 

PLN 4 (four zlotys) each 

j) 460,000 (four hundred and sixty thousand) series "K" bearer shares with a nominal value of PLN 4 

(four zlotys) each 

k) 129,358 (one hundred and twenty-nine thousand, three hundred and fifty-eight) series "L" bearer 

shares with a nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

l) 717,250 (seven hundred and seventeen thousand, two hundred and fifty) series M bearer shares 

with a nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

m) 1,223,500 (one million two hundred and twenty three thousand and five hundred) series N bearer 

shares with a nominal value of PLN 4 (four zloty) each, 

n) 2,499,999 (two million four hundred and ninety nine thousand nine hundred and ninety nine) series 

"O" bearer shares of nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

o) 250,000 (two hundred and fifty thousand) "P" series bearer shares with a nominal value of PLN 4 

(four zlotys) each, 

p) 1,201,578 (one million two hundred and one thousand five hundred and seventy-eight) series "R" 

bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four zlotys) each, 

r) 1,234,010 (one million two hundred thirty four thousand and ten) series "S" bearer shares with a 

nominal value of PLN 4 (four zlotys) each." 

Enclosed to this report, the Management Board submits the consolidated text of the Company's 

Articles of Association, which takes into account the amendment to paragraph 8 of the Company's 

Articles of Association; its other contents remain unchanged. 

Legal basis: § 3, sec. 1, point 2) of Appendix no. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System 

"Current and periodic information in the alternative trading system on the NewConnect market". 

 

Załączniki: 
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