Raport Bieżący 9/2022

CARLSON
INVESTMENTS S.E.
Za okres od 01.03.2022 do 31.03.2022.
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.E. (dawniej CARLSON INVESTMENTS S.A.)
z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje w
załączeniu raport miesięczny za marzec 2022 r.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A.
z dnia31.03.2010 r. „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące Emitenta
Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu

Warszawa, 14 kwietnia 2022 r.
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Spis treści
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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta,
2. Wykaz raportów opublikowanych przez Emitenta w marcu 2022,
3. Informacje o realizacji celów emisji,
4. Kalendarz inwestora.
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1. OPIS TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU EMITENTA
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.E. (dawniej CARLSON INVESTMENTS S.A.) w dniu 17 marca 2022 roku
podpisał umowę sprzedaży pakietu 5% udziałów w spółce Techvigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS
0000331984. Nabywcą udziałów spółki Techvigo jest spółka IMCK S.A. R.L.S. z siedzibą w Luksemburgu,
wpisana do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga pod nr B256 290. Na podstawie zawartej umowy
Emitent zbył łącznie 211 udziałów w Techvigo o wartości nominalnej 500 PLN każda za łączną kwotę 100 tys.
EUR. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w porównywalnych
umowach. Po dokonaniu transakcji sprzedaży 211 udziałów stanowiących 5% udziałów w kapitale Techvigo,
Emitent obecnie posiada 4 018 udziałów co stanowi 95 % kapitału Techvigo.
Jednocześnie Emitent informuje, iż IMCK S.A. posiada opcję zakupu kolejnych 10% udziałów Techvigo
obowiązującą do 31 grudnia 2023 roku. Zarząd Emitenta uznał, że powyższą informację maj strategiczny
charakter związany z wyceną wartości Grupy kapitałowej - CARLSON INVESTMENTS.
Biorąc pod uwagę, iż cena zapłacona przez Emitenta za 100% udziałów Techvigo w momencie jej zakupu w
listopadzie 2019 wynosiła 6.058.469,65 PLN a obecnie nabywca dokonując zakupu części jej udziałów zapłaci
adekwatnie cenę w wysokości 9 375 000,00 PLN (cena została obliczona na podstawie kursu średniego NPB
z dnia w wysokości 4,6876 PLN za 1 EUR). Cena realizacji opcji nabycia kolejnych 10% udziałów Spółki może
być zrealizowana przez IMCK przy cenie 10 mln PLN za 100% udziałów Techvigo. Po wykonaniu opcji
nabycia kolejnych 10% udziałów Kupującemu przysługiwać będzie możliwość powołania 1 członka zarządu.
Wartość rynkowa powyżej 9 milionów PLN, potwierdza realizację założeń strategicznych Emitenta. Emitent
zakłada sprzedaż wszystkich udziałów Techvigo w perspektywie 3-5 lat.
Pod koniec marca Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.E. został poinformowany, że niemieckie giełdy
papierów wartościowych w Monachium oraz Gettex Exchange rozpoczęły notowanie akcji Emitenta.
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,
Monachium i Gettex 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.
W marcu 2022 roku podmiot partnerski Emitenta w zakresie koordynacji działań inwestycyjnych CARLSON
ASI EVIG ALFA brał udział w dwudniowym wydarzeniu Unicon HUB Demo Day – Ecent, na którym około 50
starupów zaprezentowało się on-line . Po evencie Funduszu CARLSON ASI EVIG ALFA skontaktował się z
kilkoma startupami, które wydały się ciekawe i podjął dalsze czynności analizy projektu.

www.atstechnology.eu
ATS TECHNOLOGY -.W marcu 2022 ATS Technology spółka portfelowa CARLSON ASI EVIG ALFA
uruchomiła swój pierwszy komfortowy i w pełni autonomiczny sklep. Projekt został zrealizowany
przy wsparciu oprogramowania Ineo Group, urządzeń MAGO S.A. oraz systemów CCTV
HikVision.

www.hotblok.pl
Spółka zależna HOTBLOK Polska Sp. z o.o. w terminie od 28 marca do 31 marca 202r brała udział w
największych targach budowlanych na Bliskim wschodzie The Big 5 Saudi, które odbyły się w Rijadzie w
Arabii Saudyjskiej. Spółkę zależną reprezentował trzyosobowy zespół, w tym Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu. HOTBLOK Polska poszukuje producentów zainteresowanych nabyciem licencji na produkcje
bloczków HOTBLOK przeznaczonych do wznoszenia energooszczędnych ścian jednowarstwowych o
znakomitym współczynniku izolacyjności termicznej ściany U=0,15 w/m²·K.

2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W LUTYM 2022ROKU,
W miesiącu objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie EBI następujące raporty:
12-03-2022 | Raport bieżący nr 7/2022 - raport miesięczny za luty 2022 r.
W miesiącu objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie ESPI następujące raporty:
18-03-2020 | Raport bieżący nr 6/2022 - sprzedaż 5% udziałów spółki zależnej Techvigo Sp. z o.o.
30-03-3022 | Raport bieżący nr 7/2022 - wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na niemieckich giełdach
papierów wartościowych w Monachium i Gettex Exchange

3. INFORMACJE O REALIZACJI CELÓW EMISJI,
W marcu 2022 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.

4. KALENDARZ INWESTORA,
W terminie do 14 maja 2022 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść raportu
miesięcznego za kwiecień 2022 roku.
16 maja 2022 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Okresowego za I
kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 roku Emitent opublikuje Raport Roczny za 2021 rok.
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