
RB_ASO 8 2021CARLSON INVESTMENTS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-22

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

Otrzymanie wpisu do KRS potwierdzającego obecność Carlson Investmets ASI S.A. na liście Alternatywnych 
Spółek Inwestycyjnych (ASI) Komisji Nadzoru Finansowego 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 
22 kwietnia 2021 roku otrzymał informację o dokonaniu prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
Spółki Carlson Investments ASI S.A., jako Spółki inwestycyjnej będącej na liście Alternatywnych Spółek 
Inwestycyjnych (ASI). 
Zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta, Spółka Carlson Investments ASI S.A. została zarejestrowana w 
rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego na liście podmiotów stanowiących Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Tym 
samym Spółka zależna od Emitenta może w pełni i zgodnie z prawem kontynuować działalność na rynku 
inwestycyjny. 
Carlson Investment ASI S.A. będzie specjalizować się w inwestycjach w Spółki i podmioty o dużym potencjale 
wzrostu, bazujące często na projektach badawczo rozwojowych oraz posiadających autorską technologię w 
obszarach takich jak: medtech, fintech i projekty biomedyczne. Spółka będzie prowadziła swoją działalność 
również z uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dzięki czemu cała grupa kapitałowa Emitenta, zyska możliwość 
lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o 
międzynarodowej skali i globalnym zasięgu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI current report No. 8 / 2021
Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information
Public Chancellery
Subject:  Receiving an entry in the National Court Register confirming the presence of Carlson 
Investmets ASI S.A. on the list of Alternative Investment Companies (ASI) of the Polish Financial 
Supervision Authority
CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw (the Company, 
the Issuer), hereby informs that on April 22, 2021, it received information about the legally valid entry 
in the National Court Register of Carlson Investments ASI S.A. as an investment company on the list of 
Alternative Investment Companies (ASI).
In accordance with the assumptions of the new strategy of the Issuer, Carlson Investments ASI S.A. 
was registered in the register of the Polish Financial Supervision Authority on the list of entities 
constituting Alternative Investment Companies. Thus, the Issuer's subsidiary may fully and legally 
continue operations on the investment market.
Carlson Investment ASI S.A. will specialize in investments in companies and entities with high growth 
potential, often based on research and development projects and having proprietary technology in 
areas such as: medtech, fintech and biomedical projects. The company will also conduct its activities 
taking into account foreign markets. Thanks to this, the entire capital group of the Issuer will gain the 
possibility of better scalability of its operations, and investors will have the opportunity to engage in 
projects of an international scale and global reach.
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