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Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A. 

(„Spółka”; „Emitent”) za październik 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”.  

 

Zawartość  

 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta1, 

2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w październiku 2021 r.,  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, 

4. Kalendarz inwestora. 

 

Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta  

 

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

zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta: 

 

Emitent w dniu 11 października 2021 roku został poinformowany przez Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. 

(Carlson ASI Evig Alfa) o wsparciu projektu szwajcarskiej spółki Nutrix AI z branży MedTech. 

Emitent wskazał spółkę Nutrix AI jako podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku międzynarodowym. 

Carlson Investments S.A zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu oraz jego wysoką wartość 

społeczną co daje znaczącą możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa ponadprzeciętnej stopy 

zwrotu z inwestycji. 

Nutrix AI to szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i 

algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu 

cukrzycy. Nadrzędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać 

pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. Więcej na: 

https://nutrix.tech/ 

Carlson Investments S.A w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), 

będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z 

inwestycji, zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa. 

 

W dniu 13 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. 

spółki POLVENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka 

Przejmowana”) oraz TECHVIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka Przejmująca”),  

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej  przez 

Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w 

zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały. Emitent z chwilą wpisu połączenia, objął 400 (słownie: 
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czterysta) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 

(słownie: pięćset) złotych każdy. W wyniku powyższego Emitent aktualnie posiada 4.299 ( słownie: cztery 

tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 

2.114.500,00 złotych, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 

Rejestracja połączenia spółek zależnych, wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej 

grupy kapitałowej Emitenta w zakresie usług informatycznych, poprzez wzmocnienie głównego profilu 

działalności Spółki Przejmującej, w wyniku czego stanie się ona podmiotem kumulującym funkcje związane 

z prowadzeniem działalności na rynku internetowym specjalizującym się przede wszystkim w 

rozwiązaniach IT dla branży turystycznej. Dokonane połączenie wpłynie w sposób pozytywny na 

uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta. 

Przeprowadzona konsolidacja spółek zależnych uprości strukturę grupy kapitałowej Emitenta 

 

W dniu 27.10.2021r. uzgodniony został „Plan połączenia” Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa 

czeskiego tj. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, 

Republika Czeska.  

W oparciu o plan ustalony w dniu 17.10.2021r. w łączeniu wezmą udział: 

1. Spółka przejmująca  - 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, będąca spółką publiczną (Dalej: 

Spółka Przejmująca).  

2. Spółka przejmowana – 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. (Dalej: Spółka Przejmowana).  

Połączenie odbędzie się 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) przez przejęcie Spółki 

Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.  

Emitent – CARLSON INVESTMENTS S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału 

w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost – 

Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w 

artykule 31 Rozporządzenia SE. 

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:  

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, 

- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 

- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;  

- nie określa się warunków przyznania akcji SE;  

- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do 

uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo; 

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta 

statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd 

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej pozwoli spółce łatwiejszy dostęp do 

rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należytą rozpoznawalność przyjętej formy 

prawnej na terenie całej Unii Europejskiej. Większa rozpoznawalność formy prawnej Spółki Europejskiej na 
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rynku na którym działa Spółka w ocenie Zarządu zwiększy zaufanie partnerów do Spółki, co jednocześnie 

powinno przełożyć się na umocnienie pozycji Spółki w szczególności we współpracy z podmiotami 

mającymi siedzibę poza granicami Polski. 

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również 

uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla 

zwoływania Walnych Zgromadzeń. 

 

Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w październiku  2021  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:  

  

14-10-2021 | Raport bieżący nr 33/2021 -raport miesięczny wrzesień 2021 

 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:  

 

12-10-2021 | Raport bieżący  nr 29/2021- informacja poufna: Realizacja umowy doradztwa – wsparcie w 

procesie inwestycji w nowy projekt Carlson ASI Evig Alfa 

18-10-2021 | Raport bieżący nr 30/2021- informacja poufna: Połączenie spółek zależnych od Emitenta, 

27-10-2021 | Raport bieżący nr 31/2021- informacja poufna: Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania 

statutu Spółki Europejskiej. Uzgodnienie planu połączenia, 

27-10-2021 | Raport bieżący nr 32/2021- informacja poufna: Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze 
połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES 
Akciová společnost (Spółka Przejmowana). 
 
Informacje na temat realizacji celów emisji  

 

W październiku 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.  

Kalendarz inwestora  

 

Do 14 grudnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego 

za listopad 2021 roku  

W dniu 7 grudnia  2021 roku o będzie się NWZ, w porządku którego przewidziano podjęcie uchwały  w 

sprawie połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka 

Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w 

Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 

2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w 

sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę 

Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE). 
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