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Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

CARLSON INVESTMENTS S.A.-piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych 
akcji.
Podstawa prawna

Inne uregulowania 

Treść raportu:

Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd CARLSON INVESTMENTS z siedzibą w Warszawie (dalej 
jako Spółka, Emitent) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do 
złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-125), przy ul. Emilii Plater 49 aprt.1106 w 
dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce 
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CARLSON INVESTMENTS S.A. - the fifth call of shareholders to submit documents of non-dematerialized shares.

Pursuant to Article 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws 2019, 
item 1798), the Management Board of CARLSON INVESTMENTS based in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer) calls upon 
the Company's shareholders with undematerialized the Issuer's shares, to submit the share documents held in the Company, in order to dematerialize 
them in the KDPW and enter them in securities accounts. Share documents should be submitted to the Issuer's office in Warsaw (00-125), at ul. 
Emilii Plater 49 aprt. 1106 on business days, i.e. from Monday to Friday, from 9:30 to 16:30. The submission of share documents in the Company 
will take place against a written receipt issued to the shareholder. This call is the fifth of five required by the above-mentioned legal provision.

 Legal basis: art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Code of Commercial Companies and some other acts (Journal of Laws 2019, item 1798).
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