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Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w wyniku realizacji 
długoterminowych celów strategicznych Spółki, Zarząd Emitenta w dniu 30 grudnia 2019 r., podpisał umowę z 
firmą VALU ENTERPRISES Limited z siedzibą w Ajmanie Free Zone w formie prawnej będącej w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie przez Spółkę firmie VALU ENTERPRISES Limited licencji na 
korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd 
Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627 udzielonego na rzecz CARLSON INVESTMENTS S.A., 
poprzez udzielenie prawa do produkcji Elementów Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży Elementów 
Budowlanych . 
Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 100 000 EURO. 
W konsekwencji umowy Spółka w dalszym ciągu posiada licencję na produkcję i sprzedaż elementów 
budowlanych marki HOTBLOK. 
W ocenie Zarządu dzięki udzieleniu prawa do korzystania przez VALU ENTERPRISES Limited z licencji oraz prawa 
do produkcji bloczków marki HOTBLOK Emitent poprawi płynność finansową oraz zrealizuje jedno z głównych 
założeń strategicznych dotyczących uruchomienia produkcji w nowych lokalizacjach, co z kolei przyczyni się do 
popularyzacji produktu i marki na rynku poza europejskim.
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