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Treść:  

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

uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu publikowania raportów EBI i ESPI również w 

języku angielskim z względu na strukturę akcjonariatu oraz zasięg prowadzonej działalności. Publikacja 

raportów w języku obcym ma na celu zapewnienie równego dostępu do informacji inwestorom posługującym 

się językiem angielskim. 

W związku z powyższym w załączeniu przekazuje tłumaczenie na język angielski pełnej treści raportu 

miesięcznego za marzec 2021, który został opublikowany w dniu 14 kwietnia 2021 r. Raport bieżący nr 9/2021. 

 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

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

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

the Issuer, Company) hereby announces that by resolution dated April 15, 2021 decided to commence the 

publication of the EBI and ESPI reports also in English version language. with regard to the shareholding 

structure and the scope of its activities. 

The publication of the reports in foreign language is aimed at providing equal access to information for English-

speaking investors. 

In connection with the above, the Management Board of the Company publishes in the attachment a  

translation into English of the full text of the monthly report for March 2021, which was published on April 14, 

2021 Current report no.9/2021. 

 

Legal basis: Exhibit no. 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information 

provided in the alternative trading system on the NewConnect market". 
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