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        19 styczeń 2015 roku 

 

Raport bieżący 1/2015 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Tytuł : Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku 

4fun Media  S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do 

wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: 

 

Raporty roczne za 2014 rok: 

- jednostkowy raport roczny za rok 2014 - 20 marca /piątek/ 2015 roku 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 20 marca /piątek/ 2015 roku 

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 - 15 maja /piątek/2015 roku 

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 - 13 listopada /piątek/ 2015 roku 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 - 28 sierpnia/piątek/ 2015 roku 

 

4fun Media S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje ponadto,  

iż w 2015 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych  

i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport 

półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone 

sprawozdanie finansowe. Zarząd 4fun Media S.A. informuje jednocześnie, iż zgodnie z § 102 ust. 1 

Rozporządzenia, w 2015 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego 

skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz w oparciu o § 101 ust. 2 

Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. 

 

Podpisy:  Ewa Czekała - Prezes Zarządu  

 Aneta Parafiniuk  – Członek Zarządu   
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Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 roku 

Tytuł: Przedłużenie terminu zapisów na obligacje do dnia 19 grudnia 2014 roku 

 

Zarząd spółki 4fun Media S.A./dalej „Spółka”/, działając na podstawie uchwały w sprawie emisji 
obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji z dnia 
22 października 2014 roku, opisanej szczegółowo w raporcie nr 12/2014 roku z dnia 22 października 
2014 roku oraz w związku z treścią raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 16 listopada 2014 roku  
podaje do wiadomości, iż Oferta Publiczna Obligacji zostaje przedłużona  do dnia 19 grudnia 2014 
roku.  

W związku z powyższym przedłużony zostaje termin ważności Memorandum Informacyjnego, który 
upłynie  wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów/ Dzień Przydziału Obligacji/ tj. 19 grudnia 2014 
roku.  
 
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o 
Emitencie oraz warunkach publicznej oferty Obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne (wraz z 
późniejszymi zmianami) dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: 
www.4funmedia.pl oraz Oferującego: www.di.investors.pl.  
 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Ewa Czekała – Prezes Zarządu  

Aneta Parafiniuk   – Członek Zarządu    

http://www.4funmedia.pl/
http://www.di.investors.pl/

