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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CARLSON INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 2 
września 2021 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu pod numerem KRS0000918687 przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej od 
Emitenta pod firmą HELVEXIA PAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP: 
5252874592), w której Emitent objął 100 % udziałów reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. Kapitał zakładowy zawiązanej w dniu 24 sierpnia 2021 r. spółki wynosi 5 000,00 zł ( słownie pięć 
tysięcy 00/100).
Przedmiotem przeważającej działalności spółki HELVEXIA PAY Sp. z o.o. jest :
64, 19, Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorstwa są:
46,  Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
58, Działalność wydawnicza
64, Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66, Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68, Działalność  związana z obsługą rynku nieruchomości
70, Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
Na chwilę obecną Zarząd Carslon Investments S.A. informuje, iż powołanie do życia Helvexia Pay Sp. z o.o. jest 
naturalną konsekwencją niedawno ogłaszanej inwestycji w Helvexia Ltd. z siedzibą w Singapurze (raport bieżący 
ESPI nr 21/2021 z dnia 09-08-2021). W bliskiej przyszłości Emitent poinformuje szerzej o założeniach i planach 
rozwoju nowej spółki. 

Current report no. 25/2021
Public Office
Subject: Confidential information - registration of a subsidiary in the National Court Register
Legal basis
Article 17.1 MAR - confidential information.
Content of the report
The Management Board of CARLSON INVESTMENT S.A. with its registered office in Warsaw ("the Issuer", "the 
Company") hereby informs that on 2 September 2021 it received information on the registration of a subsidiary 
company under the number KRS0000918687 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII 
Commercial Division of the National Court Register. Warszawy, XII Economic Division of the National Court 
Register, a subsidiary of the Issuer under the business name HELVEXIA PAY Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, registered in Warsaw (NIP: 5252874592), in which the Issuer took up 100% of shares 
representing 100% of votes at the General Meeting of Shareholders. The share capital of the company 
established on 24 August 2021 amounts to PLN 5,000.00 ( say: five thousand 00/100).
The core business of HELVEXIA PAY Sp. z o.o. is :
64, 19, Z, Other monetary intermediation
The company's other business activities are as follows:
46, Wholesale trade, except of motor vehicles
47, Retail trade, except of motor vehicles
58, Publishing
64, Financial service activities, except insurance and pension funding
66, Activities auxiliary to financial services and insurance and pension funding
68, Real estate activities
70, Activities of head offices; management consultancy activities
73, Advertising and market research
74, Other professional, scientific and technical activities 
At the moment the Management Board of Carslon Investments S.A. informs that the establishment of Helvexia Pay 
Sp. z o.o. is a natural consequence of the recently announced investment in Helvexia Ltd.( Current report 
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Sp. z o.o. is a natural consequence of the recently announced investment in Helvexia Ltd.( Current report 
no.21/2021, August 9,2021). In the near future the Issuer will inform more about the assumptions and 
development plans of the new company.
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