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1. OPIS TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU EMITENTA 
 

W dniu 13 kwietnia 2022 roku zostało zarejestrowane połączenia Emitenta uprzednio 
działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-125) przy ul. Emilii Plater 49, Polska, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769, NIP 
6342463031, REGON 277556406, ze spółką CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z 
siedzibą w Czeskim Cieszynie adres: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska 
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod 
numerem 11369, numer identyfikacyjny 11813385. W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął formę prawną Spółki 
Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie 
(00-125) przy ul. Emilii Plater 49, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000965148, NIP 6342463031, REGON 277556406. 
Emitent wyjaśnia, że numery NIP oraz REGON nie uległy zmianie. 
Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 8 grudnia 2021 roku 
udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się 
spółek odpowiednio pod adresami CARLSON INVESTMENTS S.A. - https://carlsonvc.com/, 
CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost - https://carlsontechvc.com/ a także raportem 
bieżącym Emitenta ESPI nr 37/2021 w dniu 8 grudnia 2021 roku. Połączenie nastąpiło w drodze 
przejęcia przez CARLSON INVESTMENTS S.A. spółki CARLSON TECH VENTURES Akciová 
společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) 
oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 
spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1). Połączenie 
zostało zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 stycznia 2022 roku 
uchwałą nr 8. 
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wyrażony został w walucie EURO i wynosi:6.682.783,80 
EURO (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy 
EURO 80/100) oraz dzieli się na 7.955.695 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,84 EURO (osiemdziesiąt 
cztery eurocenty) każda. 
Wraz z rejestracją połączenia zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2022r. W związku z przyjęciem 
formy prawnej Spółki Europejskiej nie doszło do zmian w składzie organów Emitenta, nie doszło 
do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki z 
wyjątkiem zmiany ich wartości nominalnej (wyrażenie w EURO) a Spółka kontynuuje swój byt 
prawny oraz działalność w formie Spółki Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dnia 19 kwietnia 2022 roku Zarząd Emitent podpisał umowę pożyczki, na mocy której 
zobowiązał się udzielić pożyczki spółce UAVLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(UAVLAS, Pożyczkobiorca) z siedzibą w Warszawie, tj. spółce należącej do portfela 
inwestycyjnego podmiotu partnerskiego CARLSON ASIEVIG ALFA. na wsparcie procesu rozwoju 
w wysokości 10 tys. EUR z oprocentowaniem na warunkach rynkowych. 
UAVLAS to innowacyjny startup, który jest autorem koncepcji precyzyjnego systemem 
lądowania dla dronów. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania 
na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i 
geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego 
odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego 
działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami. 
Strony ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona Emitentowi do dnia 31.12.2022 r lub pożyczka 
zostanie przekonwertowana na nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym UAVLAS, 
które Emitent lub podmiot z grupy kapitałowej Emitenta przez niego wskazany obejmie. 
Deklarację o gotowości objęcia udziałów Emitent jest zobowiązany złożyć do dnia 31-12-2022r. 
Emitent lub podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta będzie miał prawo do objęcia udziałów w 
każdym przypadku nieprzekraczających wartość 1.000.000,00 EUR.  
Zarząd Emitenta Emitent uważa spółkę UAVLAS za podmiot o wysokim potencjale rozwoju na 
rynku polskim oraz międzynarodowym. 
 
Spółka zależna Emitenta: Helvexia Pay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (dalej: 
„Helvexia Pay”) została wpisana do Rejestru małych instytucji płatniczych w dniu 21 kwietnia  
2022 roku. Zgodnie z Rejestrem prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wpis 
Helvexia Pay nosi numer MIP141/2022. 
W konsekwencji, zgodnie z art. 117 g ust.1 ustawy o usługach płatniczych Helvexia Pay sp. z o.o. 
może wykonywać działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji 
płatniczej 
 
W kwietniu  2022 roku Emitent realizował kolejne etapy związane ze sformalizowaną 
współpracą z Carlson Ventures International Limited (CVI) oraz podmiotem partnerskim 
CARLSON ASI EVIG ALFA w zakresie koordynacji działań inwestycyjnych. W omawianym 
miesiącu spółki portfelowe Funduszu CARLSON ASI EVIG ALFA dzięki zapewnieniu dostępu 
do finansowania innowacyjnych projektów i doświadczeniu Funduszu kontynuują z sukcesami 
swoje rozpoczęte projekty.. 
 

 https://mamy.link/  
 
Mamy.link - W kwietniu kolejny projekt dołączył do portofolio CARLSON ASI EVIG ALFA 
. Mamy.link to projekt, którego celem jest stworzenie systemu składającego się z urządzenia IoT 
oraz platformy SaaS umożliwiającego rozszerzenie zakresu usług gabinetów ginekologicznych, w 
obszarze usług badań prenatalnych. Rozwiązanie pozwoli na udostępnianie rodzicom i 
wybranym osobom (np. członkom rodziny) wyników badania USG, w postaci wysokiej jakości 
modeli 3D. Po pierwszych eksperymentach z przetwarzaniem obrazów 3D z USG i próbach ich 
dystrybucji zaproponowano rozwiązanie w postaci platformy SaaS, która miałaby w prosty 
sposób pozwalać na przeglądanie, oglądanie, obracanie i udostępnianie modeli 3D dzieci w łonie 
matki. Warto zaznaczyć, że koncepcja produktu szybko została skonsultowana ze środowiskiem 
lekarzy, którzy ocenili pomysł bardzo pozytywnie. 



 
 
www.terrabio.tech 
 

 
TerraBio - wrocławski startup zajmujący się opracowaniem nowoczesnego, mobilnego 
analizatora genetycznego, który dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu diagnostycznego 
umożliwia przeprowadzanie badań z obszaru rolnictwa i bezpieczeństwa żywności poprzez 
szybką identyfikację patogenów czy mutacji genetycznych. Dzięki urządzeniu, użytkownik 
otrzyma półilościowy wynik obecności patogenów w próbce w ciągu zaledwie 60-90 minut. 
Obecnie rolnicy zmuszeni są czekać nawet 14 dni na wynik testu zrealizowanego przy użyciu 
wysoce precyzyjnych metod genetycznych. Terralyzer® pozwala na detekcję do 16 patogenów z 
jednej pobranej próby. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie skutecznie ogranicza koszt badań. 
Zespół Terrabio przewiduje, że jednostkowy wydatek na zbadanie 4 patogenów nie przekroczy 
kwoty 100 zł. Innowacyjność testów, których dokonuje urządzenie opiera się na 
opatentowanym systemie grzewczo-pomiarowo-detekcyjnym we współpracy z tzw. „złotym 
standardem” w diagnostyce patogenów, czyli metodzie real-time PCR. Jedną z istotnych zalet 
takiego rozwiązania jest brak wymogu utrzymywania stałej, niskiej temperatury 
przechowywania zestawów testowych co sprawia, że test można wykonać w niemal każdych 
warunkach. Dodatkową przewagą rozwiązania jest proces poboru próbki i wykonania testu. 
Działanie to jest proste i z jego wykonaniem poradzi sobie każdy użytkownik. Nie trzeba mieć 
doświadczenia laboratoryjnego, aby móc przeprowadzić analizę W 2021 roku, spółka z 
sukcesem przeprowadziła testy polowe na polach Top Farms Polska w ramach Strefy 
Technologii Top Farms oraz na uprawach w Hiszpanii oraz Portugalii. Rozwiązanie spółki 
charakteryzuje ponad 99 proc. skuteczność wykrywaniu wszystkich patogenów mających DNA. 
Terrabio to także odpowiedź na rosnące ograniczenia w stosowaniu pestycydów i dbanie o 
jakość produkowanej żywności na obszarze Unii Europejskiej. Terralyzer® oraz dedykowane 
panele testów umożliwią ograniczenie ilości zabiegów pielęgnacyjnych przy produkcji żywności, 
tym samym przyczynią się do zwiększenia jakości żywności. W kwietniu Terrabio otrzymała 
ochronę patentową na urządzenie Terralyzer® na polskim rynku. Dzięki przyznanej ochronie 
prawnej Terrabio będzie mogło w znaczący sposób przyspieszyć proces komercjalizacji 
produktu. Terrabio jest także w trakcie procedury patentowej zgłaszania  Terralyzer® w USA i 
UE. 
 
1. ZESTAWIENIE RAPORTÓW OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W LUTYM  2022 ROKU, 
 
W miesiącu objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie EBI następujące 
raporty:  
 
13-04-2022 | Raport bieżący nr 8/2022 - Połączenie Emitenta – CARLSON INVESTMENT S.A. 
(Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana), 
przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki. 
14-04-2022 | Raport bieżący nr 9/2022 - raport miesięczny za marzec 2022 r. 
 
 
 
 
 



W miesiącu  objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie ESPI następujące 
raporty: 
 
13-03-2022 | Raport bieżący nr 8/2022 -  Połączenie Emitenta – CARLSON INVESTMENT S.A. 
(Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana), 
przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki. 
20-04-2022 | Raport bieżący nr 9/2022 – informacja poufna: Informacja o zawarciu umowy 
pożyczki. 
22-04-2022 | Raport bieżący nr10/2022 – informacja poufna: Wpis Helvexia Pay sp. z o. o. do 
Rejestru małych instytucji płatniczych 
 
2. INFORMACJE O REALIZACJI CELÓW EMISJI, 
 
W kwietniu 2022 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji 
akcji. 
 
 
3. KALENDARZ INWESTORA, 
 
W terminie do 14 czerwca 2022 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść 
raportu miesięcznego za maj 2022 roku. 
16 maja 2022 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu 
Okresowego za I kwartał 2022 roku.  
31 maja 2022 roku Emitent opublikuje Raport Roczny za 2021 rok. 
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