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Informacja o przyjęciu oferty nabycia 15 % udziałów spółki zależnej TECHVIGO Sp. z o.o.  

 

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 

6/2022 opublikowanego w dniu 18 marca 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 19 maja 2022 roku 

otrzymał od spółki IMCK S.A. R.L-S. z siedzibą w Luksemburgu wpisaną do rejestru działalności gospodarczej 

Luksemburga pod nr B256 290 wiążące zawiadomienie o przyjęciu oferty nabycia kolejnych 635 udziałów 

stanowiących 15% kapitału zakładowego w spółce zależnej Techvigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 

0000331984, za cenę łączną 500.000,- EUR. Zgodnie z treścią zawiadomienia zawarcie umowy nabycia udziałów 

nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. z terminem zapłaty ceny za ww. udziały upływającym z dniem 30 lipca 

2023 r. Biorąc pod uwagę, iż cena zapłacona przez Emitenta za 100% udziałów Techvigo w momencie jej zakupu 

w listopadzie 2019 wynosiła 1 302 112 EUR (6.058.469,65 PLN) a obecnie nabywca dokonując zakupu części jej 

udziałów zapłaci adekwatnie cenę w wysokości 3 329 921 EUR (ceny zostały obliczone na podstawie kursu 

średniego NPB z dnia 18.05.2022 w wysokości 4,6528 PLN za 1 EUR). Wartość rynkowa powyżej 3,3  milionów 

EUR, potwierdza realizację założeń strategicznych Emitenta. 

 

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną w związku z jej strategicznym charakterem związanym z 

wyceną wartości Grupy kapitałowej – Carlson Investments. 

 

O dalszych ustaleniach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących 
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