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Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVETMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej HOTBLOK S.A.) informuje, że w
dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Banque Pictet& Cie SA z siedzibą w Genewie zawiadomienie o zbyciu
znacznego pakietu akcji o następującej treści:.
„Banque Pictet& Cie SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (adres: Route des Acacias 60, 1211 Genewa 73,
Szwajcaria (Banque Pictet), niniejszym informuje o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Carlosn
Investments S.A., wcześniej znanej jako Hotblok S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka).
Banque Pictet przekazuje zawiadomienie działając na podstawie art. 69.1.2) w związku z art. 87.1.3) a) Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.i (Dz. U. z 2018 r., poz.512.) (Ustawa).
Zgodnie z art. 69.4 Ustawy Banque Pictet informuje, iż:
1.Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przekazania klientowi. przez
Banque Pictet w dniu 26 kwietnia 2019 roku w formie bezpłatnej transakcji 8 000 000( osiem milionów),sztuk
zdematerializowanych akcji .zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PL HOTB000011.
2.Przed zmianą udziału Banque Pictet posiadał łącznie 8 000 000( osiem milionów) akcji Spółki stanowiących
9,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 000 000 głosów, co stanowiło 9,65% w
ogólnej liczbie głosów w Spółce. Dla uniknięcia wątpliwości, Banque Pictet nie może wykonywać prawa głosu z
akcji Spółki według własnego uznania.
3.Po zmianie udziału Banque Pictet bezpośrednio nie posiada już żadnych akcji Spółki ani żadnych praw głosu.
4.Brak jest podmiotów zależnych od Banques Pictet, posiadających akcje Spółki
5.Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.
6.Banque Pictet nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1
pkt 2 Ustawy o ofercie.
7.Banque Pictet nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych , o których mowa w art. 69b
ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej Ustawy..
8.Ogólna liczba akcji Spółki oraz ogólna liczba głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 0.
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