
Warszawa, dnia 14 października 2019 roku 
Eryk Nyckowski w imieniu własnym i  
w imieniu EBC Solicitors S.A. 
ul. Grzybowska 4 lok. U9B 
00-131 Warszawa   
        CANNABIS POLAND S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 
oraz 
Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 

 
Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału  

poniżej 10 % ogólnej liczby głosów  w spółce  CANNABIS POLAND S.A. (dawniej: Telehorse S.A.) 
 

Na podstawie art. art.69 ust 1 pkt1) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, w sprawie zmiany dotychczas 
posiadanego pakietu akcji informuje w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu HEMP & WOOD Spółka Akcyjna, 
o zmianie dotychczas posiadanego przez HEMP & WOOD S.A. stanu akcji i przekroczeniu progu poniżej 10 % 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CANNABIS POLAND S.A. (dawniej: Telehorse S.A.) z siedzibą w 
Warszawie. 
 
Zmiana dotychczas posiadanego przez HEMP & WOOD S.A. udziału wynikła z wpisu przez Sąd Rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki CANNABIS POLAND S.A. z kwoty 770.000 zł do kwoty 1.920.000 zł 
poprzez rejestrację 11.500.000 akcji serii F, o czym Emitent poinformował raportem EBI nr 23/2019 z dnia 9 
października 2019 r.  
 
Przed w/w transakcją HEMP & WOOD S.A. posiadał 770.942 sztuk akcji spółki CANNABIS POLAND S.A., co 
stanowiło 10,01 % w kapitale zakładowym, dających 770.942 głosów na walnym zgromadzeniu spółki CANNABIS 
POLAND S.A., co stanowiło 10,01 % w ogólnej liczbie głosów.  
 
W wyniku zarejestrowania w KRS emisji serii F Spółki CANNABIS POLAND S.A., o czym,  Akcjonariusz dowiedział 
się z raportu Emitenta w dniu 9 października 2019 rok Akcjonariusz HEMP & WOOD S.A. posiada 1.103.200 sztuk 
akcji spółki CANNABIS POLAND S.A., co stanowi 5, 75 % w kapitale zakładowym oraz 1.103.200 głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki CANNABIS POLAND S.A., co stanowi 5,75 % w ogólnej liczbie głosów.  
 
Ja jako Eryk Nyckowski na dzień niniejszego zawiadomienia posiadam 25.403 sztuk akcji CANNABIS POLAND S.A. 
co stanowiło 0,13 % w kapitale zakładowym, dających 25.403 głosów na walnym zgromadzeniu spółki CANNABIS 
POLAND S.A., co stanowiło 0,13 % w ogólnej liczbie głosów.  Łącznie Eryk Nyckowski i HEMP & WOOD S.A. 
posiadają 1.128.603 sztuk akcji spółki CANNABIS POLAND S.A., co stanowi 5,88 % w kapitale zakładowym oraz 
1.128.603 głosów na walnym zgromadzeniu spółki CANNABIS POLAND S.A., co stanowi 5,88 % w ogólnej liczbie 
głosów.  
 
Nie istnieją podmioty zależne od osoby zobowiązanej za wyjątkiem wskazanych ani osoby,  
o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.  
 
Informuje ponadto, że HEMP & WOOD S.A.:  
- w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego udziału w 
akcjonariacie Emitenta. 
 
       


