
 
 

 

Raport Bieżący nr 12/2016 

 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 roku 

 

Temat: Rozpoczęcie realizacji programu opcji menedżerskich. 

 

W związku z wprowadzeniem w 4fun Media S.A. programu opcji menedżerskich, o czy Zarząd Spółki 

poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 13 października 2015 roku, a następnie w 

raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku oraz w związku ze zmianą Statutu Spółki w 

sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 321.016,00 złotych 

poprzez emisję do 321.016 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w 

okresie do dnia 6 kwietnia 2019 roku,  

Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości, iż   Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. działając w 

trybie pisemnego głosowania podjął następujące uchwały: 

1/ w sprawie udzielenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru 55.874 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda 

akcja, które Zarząd Spółki zamierza wyemitować na podstawie upoważnienia do podwyższania 

kapitału zakładowego udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki 

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmienionej 

uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku; 

2/ złożenia przez Spółkę Ofert Objęcia Akcji Członkom Zarządu Spółki: Rafałowi Baranowi i Anecie 

Parafiniuk, co nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o 

podwyższeniu przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego poprzez emisję 55.874 Akcji Serii E, co 

stanowi realizację Wstępnego Okresu Programu Opcji Menedżerskich. Objęcie Akcji Serii E przez 

Członków Zarządu Spółki nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Rafał Baran  – Prezes Zarządu  

Aneta Parafiniuk—Członek Zarządu   

 


