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Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A. 

(„Spółka”, „Emitent”) za marzec 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 marcu 2021  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

4. Kalendarz inwestora 

 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta  

 

W marcu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące 

istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.: 

22 marca 2021 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA sp. z o.o. przy 

możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA 

INWESTYCYJNA S.A.  

Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami EVIG ALFA sp. z 

o.o. oraz CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie 

wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie 

pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w 

innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu poprzez inwestycję 

Emitenta przy współudziale CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. w projekty EVIG ALFA. 

 

W dniu 23 marca 2021 r. Emitent poinformował, iż spółka zależna od Emitenta CARLSON 

INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), 

podpisała list intencyjny z Epeer Sp. z o.o. 

Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest wyrażenie porozumienia, rozpoczęcia 

negocjacji, ustalenia koniecznych warunków i ostatecznego potwierdzenia chęci inwestycji 

przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. maksymalnej kwoty 2 000 000 EUR (słownie: dwa 

miliony Euro) w Spółkę Epeer Sp. z o.o. 

Epeer Sp. z o.o. to innowacyjna platforma, która za pomocą sztucznej Inteligencji łączy 

inwestorów oraz pożyczkobiorców na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Narzędzia 

oferowane przez ww. spółkę rozwiązują problem płynności finansowej skutkujące brakiem 

możliwości szybkiej i bezpiecznej inwestycji oraz trudnościami w pożyczaniu małych kwot 

pieniędzy. www.epeer.pl  
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26 marca 2021 r. Emitent poinformował, iż spółka zależna od Emitenta CARLSON 

INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), 

w dniu 25 marca 2021 roku podpisała list intencyjny z Terrabio Sp. z o.o. 

Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest rozpoczęcie w dobrej woli negocjacji i 

ustalenia ostatecznych warunków inwestycji kapitałowej dokonanej przez CARLSON 

INVESMENTS ASI S.A. i określonej w maksymalnej kwocie 4 000 000 PLN (słownie: cztery 

miliony złotych) w Spółkę Terrabio Sp. z o.o. List intencyjny oraz jego postanowienia 

zobowiązują strony do poczynienia dalszych konkretnych ustaleń w trakcie trwania 

negocjacji i obowiązywania niniejszego porozumienia tj. 3 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od daty jego podpisania. Terrabio Sp. z o.o. oferuje szybką 

diagnostykę w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Zespół Terrabio Sp. 

z o.o. tworzą wybitni eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji z umysłami otwartymi na 

nowe pomysły i innowacyjne technologie. Dzięki współpracy młodych ambitnych 

naukowców, specjalistów od komercjalizacji i kadry zarządzającej spółka buduje swą 

pozycję na rynku diagnostyki molekularnej. http://terrabio.tech/ 

 

Zarząd Emitenta w marcu rozpoczął działania związane z uruchomieniem produkcji 

bloczków HOTBLOK przeznaczonych do wznoszenia energooszczędnych ścian 

jednowarstwowych o znakomitym współczynniku izolacyjności termicznej ściany U=0,15 

w/m²·K przy wykorzystaniu zawiązanej przez Emitenta w grudniu 2019 r. spółki portfelowej 

HOTBLOK Polska Sp. z o.o. Powrót do historycznej działalności Emitenta nastąpił z uwagi 

na duże zainteresowanie światowych i krajowych inwestorów technologią 

energooszczędnych ścian jednowarstwowych. 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w marcu 2021  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:  

 

02-03-2021 | Raport bieżący nr 3/2021-rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

04-03-2021 | Raport bieżący nr 4/2021-zwołanie NWZ 2021-03-31 

17-03-2021 | Raport bieżący nr 5/2021-zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej 

31-03-2021 | Raport bieżący nr 6/2021-treść uchwał NWZ 2021-03-31 

31-03-2021 | Raport bieżący nr 7/2021-powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:  

  

02-03-2021 | Raport bieżący nr 1_2021 - zwołanie NWZ 2021-03-31 

22-03-2021 | Raport bieżący nr 2_2021 – informacja poufna: zawarcie umowy o współpracy 

23-03-2021 | Raport bieżący nr 3/2021 – informacja poufna: podpisanie przez Spółkę zależną 

od Emitenta listu intencyjnego 

26-03-2021 I Raport bieżący nr 4/2021 – informacja poufna: podpisanie przez Spółkę zależną 

od Emitenta listu intencyjnego. 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

 

W marcu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z 

emisji akcji. 

4. Kalendarz inwestora  

 

14 maja 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu 

Miesięcznego za kwiecień 2021 roku.  

17 maja 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu 

Okresowego za I kwartał 2021 roku. 

31 maja 2021 roku Emitent opublikuje Raport Roczny za 2020r. 

31 maja 2021 roku Zarząd Emitenta zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
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