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Tytuł: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii M korekta  

Treść: 
 

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 35/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii M doprecyzowuje treść 

punktu 6a) w/w wskazanego raportu: 

Treść punktu 6a) przed korektą: 

„6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji 

obejmujących:  

Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zostały pokryte wkładem 

pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny przedstawia poniższe zestawienie: 

Akcjonariusz Liczba akcji Cena za objęte akcje Sposób rozliczenia ceny 

CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED 549.462 2 197 848 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o 

łącznej wartości równej cenie za objęte akcje. 

GAUDI MANAGEMENT S.A. 15 013 60 052 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej 

cenie za objęte akcje. 

BOUCHARD ET CIE SA 11 811 47 244 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za 

objęte akcje. 

MIZROCK ASSOCIATEE 5 840 23 360 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za 

objęte akcje. 

EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED 94 597 378 388 Wpłata gotówki na rachunek 

bankowy Emitenta. 

Artur Jędrzejewski 2 500 10 000 Potrącenie z wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości równej cenie za 

objęte akcje. 

Artur Jędrzejewski 13 157 52 628 Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie 

za objęte akcje. 

Piotr Tyranowski 24 870 99 480 Potrącenie z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej cenie 

za objęte akcje. 

Łącznie 717 250 2 869 000”  

 

Treść punktu 6a) po korekcie 

„6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji : 

Akcje serii M w liczbie 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zostały pokryte wkładem 

pieniężnym. Sposób rozliczenia zapłaty ceny przedstawia poniższe zestawienie: 

CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED o objął 549.462 akcji serii M za cenę 2 197 848,00 PLN. Akcje serii M 

w liczbie 549 462 zostały pokryte wkładem pieniężnym jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczek o 

łącznej wartości równej cenie za objecie akcji. 

 

 



 

GAUDI MANAGEMENT S.A. objęła 15 013 akcji serii M za cenę 60 052,00 PLN. Akcje serii M w liczbie 15 013 zostały 

pokryte wkładem pieniężnym jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczki o łącznej wartości równej 

cenie za objecie akcji, 

 

BOUCHARD ET CIE SA objął 11 811 akcji serii M za cenę 47 244,00 PLN. Akcje serii M w liczbie 11 811 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym, jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczki o łącznej wartości równej cenie za 

objecie akcji, 

MIZROCK ASSOCIATES objął 5 840 akcji serii M za cenę 23 360,00 PLN. Akcje serii M w liczbie 5 840 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym. jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczki o łącznej wartości równej cenie za 

objecie akcji, 

 

EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED objął 94 597 akcji serii M za cenę 378 388,00 PLN. 

Wpłata gotówki na rachunek bankowy Emitenta, 

 

Artur Jędrzejewski objął 2 500 akcji serii M za cenę 10 000,00 PLN. Akcje serii M w liczbie 2 500 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym, jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu pożyczki o łącznej wartości równej cenie za 

objecie akcji, 

 

Artur Jędrzejewski objął 13 157 akcji serii M za cenę 52 628,00PLN. Akcje serii M w liczbie 13 157 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej 

cenie za objęte akcje, 

 

Piotr Tyranowski objął 24 870 akcji serii M za cenę 99 480,00PLN. Akcje serii M w liczbie 24 870 zostały pokryte 

wkładem pieniężnym jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o łącznej wartości równej 

cenie za objęte akcje. 

 

Łącznie zostało objętych 717 250sztuk akcji serii M za cenę 2 869 000,00 PLN.”  

Emitent dokonał wewnętrznej wyceny wartości wierzytelności w oparciu o jej wartość nominalną wraz z odsetkami, 

przyjmując, że wartość bilansowa odzwierciedla wartość wierzytelności do potrącenia. Emitent nie zlecał w tym 

zakresie dokonania wyceny podmiotowi zewnętrznemu. ” 

 

Podstawa Prawna:  

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe 

przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

 

Załączniki: 
 

Osoby reprezentujące spółkę 

 
Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu  

 


