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Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A. 

(„Spółka”, „Emitent”) za czerwiec 2021 

 

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW  w 

Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  
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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta  

 

W czerwcu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące 

istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta: 

 

W dniu 26 czerwca 2021 Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość, iż z dniem 19 maja 

2021 roku, akcje spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. oznaczone kodem ISIN 

PLHOTB000011 zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” 

(skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierboerse (Frankfurcka Giełda 

Papierów Wartościowych) administrowaną i prowadzoną przez Deutsche Boerse AG. 

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CARLSON INVESTMENTS 

S.A. odbyło się bez udziału Emitenta. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do 

obrotu na MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing 

(Bawaria), w Niemczech. MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG jest 

animatorem rynku dla akcji Emitenta.  

 

Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość, iż jego akcje zostały wprowadzone wraz z 

pewną liczbą akcji innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów w 

drodze rekomendacji, do obrotu na Boerse Frankfurt prowadzonej przez Frankfurter 

WertpapierBoerse. Spółka posiada podstawową wiedzę o wielu aktywnościach 

zagranicznych brokerów względem analiz i rozpatrywania możliwości wprowadzania 

akcji Spółki na alternatywne rynki jako potencjalnie atrakcyjnego podmiotu o 

wysokim potencjale inwestycyjny, jednocześnie Zarząd Emitenta nie miał wiedzy o 
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rozważaniu możliwości notowania jej akcji na rynku niemieckim. W związku z tym 

Zarząd Spółki dowiedział się z publicznie dostępnych źródeł o powstaniu takiej 

sytuacji. Z uwagi na to, że Frankfurt Boerse nie jest rynkiem regulowanym, lecz 

zorganizowaną platformą obrotu, nie powstał dla Spółki obowiązek ogłoszenia 

raportu zawierającego informację bieżącą związaną z tym faktem. Zarząd Emitenta 

uważa, że dotarcie do szerokiej bazy inwestorów oraz możliwość nabywania akcji 

Spółki także na alternatywnym rynku, za pośrednictwem członków Frankfurckiej 

Giełdy Papierów Wartościowych jest w szeroko rozumianym dobrym interesie 

akcjonariuszy Spółki. W związku z tym Zarząd Emitenta postanowił, że będzie 

przekazywać niezbędne i ważne informacje bieżące oraz raporty zawierające 

informacje cenotwórcze także w języku angielskim. Do tego rodzaju informacji 

zaliczyć można będzie także podstawowe informacje finansowe zawarte w raportach 

okresowych. Spółka deklaruje tym samym chęć zapewnienia inwestorom 

działającym na Frankfurt Boerse dostęp do aktualnych informacji o Spółce. 

 

W omawianym okresie spółka zależna od Emitenta Carlson Investment ASI S.A. 

wraz z partnerem EVIG ALFA sp. z o.o. realizują działania w ramach Projektu Bridge 

Alfa. Zarząd Emitenta prowadził rozmowy ze Spółkami, z którymi podpisał listy 

intencyjne będące pierwszymi krokami na drodze do inwestycji i wsparcia rozwoju 

startupów. Dodatkowo Emitent skupiał się na działaniach strategicznych mających 

na celu uporządkowanie całej grupy holdingowej. Celem tych działań będzie 

wdrożenie nowej strategii rynkowej, opartej o działalność inwestycyjną za 

pośrednictwem Spółki zależnej Carlson Investment ASI S.A. 

 

W dniu 24 czerwca 2021 roku została zakończona pierwsza edycja konkursu Feed 

Your Seed, organizowanego między innymi przez Evig Alfa Sp. z o.o., z szóstki 

finalistów wyłoniono zwycięzcę – spółkę BIOVELT, która dzięki AI diagnozuje 

choroby przy wykorzystaniu USG. Konkurs realizowany był przez partnera Emitenta.  

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w maju 2021  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie 

EBI:  

 

07-06-2021 | Raport roczny nr 16/2021-uzupełnienie raportu rocznego Emitenta 

08-06-2021 | Raport roczny nr 17/2021-uzupełnienie raportu rocznego Emitenta (2) 

08-06-2021 | Raport bieżący nr 18/2021-zwołanie ZWZ na dzień 2021-07-05 

08-06-2021 | Raport roczny nr 19/2021-stanowisko Zarządu w sprawie zastrzeżenia. 

14-06-2021 | Raport bieżący nr 20/2021-rejestracja podwyższenia kapitału  

14-06-2021 | Raport bieżący  nr 21/2021-raport miesięczny za maj 2021r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie 

ESPI:  

 

mailto:office@carlsoninvestments.pl
http://www.carlsoninvestments.pl/


 

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Emilii Plater 49 | 00-125 Warszawa  
office@carlsoninvestments.pl;  
www.carlsoninvestments.pl Strona 3 

 

08-06-2021 | Raport bieżący nr 12/2021-zwołanie ZWZ na dzień 2021-07-05 

15-06-2021 | Raport bieżący nr 13/2020-zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15 % w 

ogólnej liczbie głosów  

15-06-2021 | Raport bieżący nr 14/2021-zawiadomienie o osiągnieciu progu 15 % w ogólnej 

liczbie głosów 

15-06-2021 | Raport bieżący nr 15/2021-zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w 

ogólnej liczbie głosów 

28-06-2021 | Raport bieżący nr 16/2021-wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Frankfurt 

Boerse 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji  

 

W czerwcu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z 

emisji akcji.  

4. Kalendarz inwestora  

 

14 sierpnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu 

Miesięcznego za lipiec 2021 roku.  

14 sierpnia 2021 r. zostanie opublikowany raport okresowy za ll kwartał 2021 r. 
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