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CARLSON INVESTMENTS S.A.  

 

Raport miesięczny za styczeń 2022r. 

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

w załączeniu raport miesięczny za styczeń 2022r. 

Podstawa prawna:  
 
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”. 
 
Osoby reprezentujące Emitenta  

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu 
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Raport miesięczny 

CARLSON  

za okres od 01. 01.2022do 31.01.2022 

Warszawa, 14 lutego 2022 r. 
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Spis treści 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta, 

 

2. Wykaz raportów opublikowanych przez Emitenta w styczniu 20 roku22, 

 
3. Informacje o realizacji celów emisji, 

 
4. Kalendarz inwestora. 



 
3 

 



 4 

 
1. OPIS TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU EMITENTA 

 
W styczniu 2022 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. miały miejsce następujące istotne zdar-

zenia mające wpływ na działalność Emitenta:' 

W ramach procedury połączenia przeprowadzonej z CARLSON TECH VENTURES Akciová Společnost, 

spółką zależną prawa czeskiego, z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska, jako spółką 

przejmowaną na warunkach przedstawionych w Planie Połączenia z dnia 08.12.2021 r., Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki przejmowanej podjęło niezbędne uchwały w sprawie połączenia z Emitentem.  

Spółka przejmowana uzyskała niezbędne zaświadczenie wydane przez właściwy organ zgodnie z prawem 

czeskim na podstawie art. 25 rozporządzenia Rady WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE), stwierdzające zgodność procedury łączenia z prawem czeskim. 

W dniu 20.01.2022r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały niezbędne 

do realizacji połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego CARLSON TECH VENTURES Akciová 

Společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska zgodnie z Planem Połączenia z dnia 

08.12.2021r. Podjęcie uchwał przez NWZA w dniu 20/01/2022r. Podjęcie uchwał przez NWZ w dniu 

20.01.2022r. jest kolejnym elementem procedury połączenia w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej i 

umożliwiło Emitentowi wystąpienie o wydanie stosownego zaświadczenia o zgodności procedury połączenia z 

prawem polskim w terminie i na zasadach określonych we właściwych przepisach. 

W związku ze współpracą Emitenta z Carlson Ventures International Limited (CVI) w zakresie koordynacji 

działań inwestycyjnych w ramach rozpoczętej w lipcu 2021 r. inwestycji w CARLSON ASI EVIG ALFA Fund,  

w styczniu 2022 r. Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA sukcesywnie pracuje nad projektami ze swojego 

portfela.  

 

 

www.epeer.pl 

Innowacyjna platforma P2P lending. Jest to platforma, która przy pomocy sztucznej inteligencji łączy inwes-

torów i pożyczkobiorców, rozwiązując problem płynności - braku możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkie-

go inwestowania i pożyczania niewielkich kwot pieniędzy. Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego systemu scoringowego oceniającego ryzyko z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako 

narzędzia do klasyfikacji grup pożyczkobiorców. Scoring kredytowy to słowo, które przeraża wiele osób - 

szczególnie tych, którzy nie mają żadnej historii kredytowej. Polski startup Epeer rozwiązuje jednak ten prob-

lem - za pomocą algorytmu, który analizuje nasze zachowania w sieci. Lider firmy w rozmowie z money.pl 

wyjaśnia, jakie dane są następnie analizowane i dlaczego nie trzeba się bać tej technologii. 

https://www.money.pl/banki/przed-udzieleniem-kredytu-bank-sprawdzi-co-robisz-w-sieci-

dzieki-polskiej-firmie-to-mozliwe-6726386841148384a.html 

 

 

 

 

http://www.epeer.pl/
https://www.money.pl/banki/przed-udzieleniem-kredytu-bank-sprawdzi-co-robisz-w-sieci-dzieki-polskiej-firmie-to-mozliwe-6726386841148384a.html
https://www.money.pl/banki/przed-udzieleniem-kredytu-bank-sprawdzi-co-robisz-w-sieci-dzieki-polskiej-firmie-to-mozliwe-6726386841148384a.html
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www.uavlas.com 

Uavlas - system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu 

jest stworzenie systemu do precyzyjnego lądowania na tzw. "ostatnich metrach", działającego niezależnie od 

warunków pogodowych i geolokalizacyjnych, składającego się z naziemnego nadajnika (platformy 

lądowniczej) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego 

współpracę systemu ze znanymi autopilotami. Uavlas zaprezentuje swój produkt na targach Middle 

East EXPO po koniec lutego.  

 

 

www.atstechnology.eu  

ATS TECHNOLOGY - przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, 

realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze/pawilonie sprzedażowym, dla którego możliwe jest os i-

ągnięcie średniomiesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu 

badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych i biznesowych nowej kon-

cepcji całodobowej sprzedaży bezobsługowej opartej o modułowy sklep kontenerowy - Ultra Convenience. 

ATS - zaprezentował produkt przed potencjalnymi inwestorami i klientami podczas indywidual-

nych spotkań w styczniu 2022 roku. 

 

www.walksee.pl 

 

WalkSee - narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z wykorzystaniem wyłącznie smartfona użytkownika. 

Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie "e-stator", oprogramowanie do akwizycji obrazów 

sferycznych 360° za pomocą zwykłej kamery w smartfonie. Technologia ta przechwytuje wysokiej jakości 

obrazy, łagodząc problemy związane z niedoskonałością ludzkich zdolności motorycznych, dzięki czemu 

połączone obrazy dają pełny 360° sferyczny obraz pomieszczenia bez niedoskonałości. Walksee - na-

wiązuje współpracę z MORIZON - popularną wyszukiwarką nieruchomości, technologia opra-

cowana przez Walksee pozwoli na bardziej precyzyjne prezentowanie zdjęć nieruchomości w 

wyszukiwarce MORIZON https://www.morizon.pl/ 

 

2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W STYCZNIU 2022 
ROKU, 

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

14-01-2022 | Raport biezący nr 1/2022 harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku  

14-01-2022 | Raport biezacy nr 2/2022 - raport miesieczny za grudzień 2021 r. 

http://www.uavlas.com/
http://www.atstechnology.eu/
http://www.walksee.pl/
https://www.morizon.pl/
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20-01-2022 | Raport biezący nr 3/2022 - treść uchwał NWZA 2022-01-20  

 

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

04-01-2022 | Raport bieżący nr 1/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie 

głosów 

04-01-2022 | Raport bieżący nr 2/2022 - zawiadomienie o osiągnięciu progu 20% ogólnej liczby głosów 

19-01-2022 | Raport biezący nr 3/2022 - informacja na temat procedury połączenia Emitenta w celu uz-

yskania statusu Spółki Europejskiej oraz stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie planowanego połączenia 

20-01-2022 | Raport bie=ący nr 4/2022 - informacja o procedurze połączenia Emitenta w celu uzyskania sta-

tusu Spółki Europejskiej. Podjęcie Uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 

20.01.2022 r. 

20-01-2022 | Raport Bieżący Nr 5/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20-01-2022 r. 

 

3. INFORMACJE O REALIZACJI CELÓW EMISJI, 

Na dzień 2022 r. nie ma planów wykorzystania wpływów z emisji akcji. 

 

4. KALENDARZ INWESTORA, 

W terminie do 14 marca 2022 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść raportu 
miesięcznego za luty 2022 roku. 
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Prezes Zarządu 


