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Treść:  

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje w 

załączeniu raport miesięczny za sierpień 2021r. 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 

31.03.2010 r.„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

 

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

the Issuer, Company) hereby presents the monthly report for August 2021. 

 Legal basis: Item 16 of the Annex to Resolution No. 293/2010 of the Management Board of the Warsaw 

Stock Exchange S.A. of March 31, 2010 "Best Practices of NewConnect Listed Companies" 

 

Załączniki: CI S.A. Raport miesięczny sierpień 2021.pdf rozmiar: 640.9 KB 

CI S.A. Monthly report August 2021.pdf rozmiar: 733.5 KB 

Osoby reprezentujące spółkę 

 Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu 
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Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A. 

(„Spółka”; „Emitent”) za sierpień 2021 

 

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 

z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  

 

Zawartość  

 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta1, 

2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2021 r.,  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, 

4. Kalendarz inwestora. 

 

Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta  

 

W sierpniu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące istotne zdarzenia 

mające wpływ na działalność Emitenta: 

 

W dniu 5 sierpnia  2021 r. Spółka zawarła umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki 

HELVEXIA PTE. LTD. (Helvexia), (UEN 202018322H) z siedzibą w Singapurze. Akcje zostały nabyte od 

osoby fizycznej i stanowią 100 % kapitału zakładowego. Cena nabycia ww. akcji wyniosła 1 USD, a 

wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD 

do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych 

emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Źródłem finansowania 

ww. transakcji są środki własne Emitenta. Nabycie akcji HELVEXIA PTE. LTD. zapewnieni Emitentowi 

stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek fintech na świecie. HELVEXIA to nowy fintech 

działający na rynkach Azjatyckim i Amerykańskim z doświadczonym zespołem międzynarodowych 

specjalistów znających specyfikę Blockchain i krypto walut oraz z branży bankowej i płatniczej, tworzący 

narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych i firm.  

 

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Emitent został poinformowany o zmianie nazwy podmiotu partnerskiego. Zmianie 

uległa nazwa podmiotu ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. Sp. k. na CARLSON ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. Sp. k. 

Zmiana nazwy ma na celu ujednolicenie nazewnictwa całej grupy kapitałowej oraz ujednolicenie jej 

wizerunku dla łatwej i szybkiej identyfikacji podmiotów współpracujących z Emitentem. 

 

W ramach realizacji umowy doradztwa zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), Emitent 

został poinformowany przez podmiot partnerski Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k., iż w dniu 26 lipca 

2021 roku zawarł umowę objęcia za gotówkę akcji spółki Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu w drodze 

emisji prywatnej bez prawa poboru. Wysokość inwestycji wraz z wkładem NCBiR wynosi 1 mln PLN. 
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Emitent uważa spółkę Seemore S.A., za podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku polskim oraz 

międzynarodowym. CARLSON INVESTMENTS S.A. zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu 

oraz możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa  ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.   

Seemore S.A. to innowacyjny startup, który jest autorem technologicznego rozwiązania dbającego o 

bezpieczeństwo motocyklistów.  Seemore Aware to projekt, który powstał w wyniku obserwacji rozwoju 

branży automotive oraz chęci przeniesienia pewnych rozwiązań w świat motocykli. Idea połączenia 

czujników obserwujących otoczenie pojazdu wraz z możliwościami w zakresie rozszerzonej rzeczywistości. 

AR (Augumented Reality) do tej pory nie była stosowana w świecie motocykli. Projekt ma na celu 

opracowanie rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy 

przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z 

wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc w ten sposób rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości 

rozszerzonej - AR (Augmented Reality). Dzięki tym narzędziom Seemore Aware chce poprawić 

bezpieczeństwo motocyklistów i zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych z ich udziałem nawet o 50%. 

Więcej na: www.seemore.pl . 

Emitent w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym 

inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z inwestycji, zrealizowanej 

przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa. 

 

W dniu 13 sierpnia 2021 r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość, że wszystkie akcje spółki CARLSON 

INVESTMENTS S.A. oznaczone kodem WKN A0RNWQ, ISIN PLHOTB000011, ticker: 2HB STU zostały 

wprowadzone przez niemieckich brokerów w drodze rekomendacji, do obrotu na platformie „Boerse 

Stuttgart” prowadzonej i administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych Boerse Stuttgart GmbH/ 

Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH/ EUWAX Aktiengesellschaft/ Vereinigung Baden-

Württembergische Wertpapierbörse e.V. 

Emitent poinformował, że Boerse Stuttgart nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. 

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. odbyło się bez 

udziału Emitenta. Boerse Stuttgart oferuje możliwość obrotu akcjami w dni robocze w godzinach 8:00 do 

22:00. 

Zarząd Emitenta ma świadomość potencjału swojej Spółki i należy spodziewać się w przyszłości kolejnych 

platform i oferentów akcji Spółki poza granicami Polski. Notowanie walorów Spółki odbywa się obecnie na 

Giełdach Papierów Wartościowych: w Warszawie w godzinach od 9:00-17:00, we Frankfurcie (Xetra) w 

godzinach od 8:00 do 20:00 oraz na Giełdzie w Stuttgarcie od 8:00 do 22:00. Notowanie Spółki na wielu 

rynkach odbywa się z niewątpliwą korzyścią dla akcjonariuszy, poprawia płynność papierów wartościowych 

oraz korzystnie wpływa na wizerunek Spółki. Zarząd przygotowuje raporty i informacje poufne w języku 

angielskim, tak aby ułatwić międzynarodowemu gronu inwestorów dostęp do informacji w równy sposób. 

Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2021  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:  

 

05-08-2021 | Raport bieżący nr 25/2021    – zwołanie NWZ na dzień 2021-09-01, 

14-08-2021 | Raport bieżący nr 26/2021    – raport miesięczny lipiec 2021, 

16-08-2021 | Raport kwartalny nr 27/2021 – raport okresowy za II kwartał 2021 r., 
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27-08-2021 | Raport bieżący nr 28/2021    – kandydatury na członków Rady Nadzorczej. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:  

 

05-08-2021 | Raport bieżący nr 19/2021 – zwołanie NWZ oraz projekty uchwał, 

06-08-2021 | Raport bieżący nr 20/2021 – zmiana nazwy podmiotu partnerskiego, 

09-08-2021 | Raport bieżący nr 21/2021 – informacja poufna nabycie udziałów w spółce, 

10-08-2021 | Raport bieżący nr 22/2021 – realizacja umowy doradztwa, 

13-08-2021 | Raport bieżący nr 23/2021 – wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Boerse Stuttgart.              

Informacje na temat realizacji celów emisji  

 

W sierpniu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.  

Kalendarz inwestora  

 

Do 14 października 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu 

Miesięcznego za wrzesień 2021 roku.  
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