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Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 roku
Tytuł: Zawieszenie publicznej emisji Obligacji

Zarząd spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (00-728), adres: ul.
Bobrowiecka 1 A informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku podjął uchwałę nr 2/12/2014 w
sprawie zawieszenia publicznej oferty od 3.000 (słownie: trzech tysięcy) do 6.000 (słownie:
sześciu tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych („Obligacje”)
prowadzonej na podstawie uchwały Zarządu 4fun Media nr 1/10/2014 z dnia 22 października
2014 r., zmienionej uchwałą Zarządu 4fun Media nr 1/12/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku
oraz Memorandum Informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Publiczna oferta Obligacji ulega zawieszeniu ze względu na istotne odsunięcie w czasie
możliwości realizacji celów emisji opisanych w warunkach emisji Obligacji.
W związku z podjęciem uchwały nr 2/12/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Spółka przygotuje i
udostępni aneks do Memorandum Informacyjnego.
Zapisy złożone przez inwestorów oraz dokonane przez nich wpłaty na Obligacje uważane są
nadal za ważne z zastrzeżeniem, że inwestorzy, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na
Obligacje będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia
aneksu do Memorandum Informacyjnego.
W przypadku złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisu
na Obligacje na rzecz inwestorów, którzy złożyli takie oświadczenie zostanie dokonany zwrot
wpłaconych przez nich środków w sposób określony w formularzu zapisu w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni roboczych do dnia podjęcia uchwały nr 2/12/2014 z dnia 19 grudnia
2014 r.
Nowy harmonogram publicznej oferty Obligacji zostanie ustalony przez Zarząd 4fun Media
po konsultacji z oferującym w późniejszym terminie.
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