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Raport bieżący 4/2016 

 

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

Tytuł : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Screen Network S.A. 

Zarząd 4 fun Media S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu 

Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

KRS w sprawie rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego poprzez emisję z 

prawem poboru 14 572 781 akcji zwykłych imiennych serii E spółki Screen Network S.A. 

(spółka zależna od 4fun Media S.A.). Przedmiotowe akcje objęte zostały w ramach 

subskrypcji zamkniętej, w wyniku czego kapitał zakładowy spółki Screen Network S.A został 

podwyższony o kwotę 1 457 278,10 złotych do kwoty 3 601 028,10 zł.  Przydział akcji serii E 

został dokonany w sposób następujący: 

- spółce pod firmą 4fun Media S.A. zostało przydzielonych 12 386 864 akcje serii E, 

- Januszowi Malinowskiemu zostało przydzielonych 2 185.917 akcji serii E.   

W związku z powstałą wierzytelnością spółki Screen Network S.A. o pokrycie wkładu 

gotówkowego na pokrycie obejmowanych akcji serii E w wysokości 2.105.766,88 zł oraz 

faktem, iż 4fun Media S.A. przysługuje w stosunku do spółki Screen Network S.A. 

wierzytelność pieniężna w wysokości 3.183.796,96 zł powiększona , spółka Screen Network 

S.A. wyraziła zgodę, aby wierzytelność spółki o pokrycie wkładu gotówkowego została 

zaspokojona poprzez potrącenie umowne, dopuszczalne na podstawie art.14 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych z wierzytelnością pieniężną 4fun Media S.A. w stosunku do spółki.  

Analogicznie, z związku z powstałą wierzytelnością spółki Screen Network S.A. o pokrycie 

wkładu gotówkowego na pokrycie obejmowanych akcji serii E w wysokości 371 605,89 zł 

oraz faktem, iż Januszowi Malinowskiemu przysługuje w stosunku do spółki Screen Network 

S.A. wierzytelność pieniężna w wysokości 561.846,52 zł, spółka Screen Network S.A. 

wyraziła zgodę, aby wierzytelność spółki o pokrycie wkładu gotówkowego została 

zaspokojona poprzez potrącenie umowne dopuszczalne na podstawie art.14 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych z wierzytelnością pieniężną Janusza Malinowskiego w stosunku do 
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spółki.  

 

Komenatrz Zarządu 4fun Media S.A. 

W dniu 1 października 2015 roku Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o nabyciu 

12.862.500 akcji zwykłych imiennych za cenę 6.945.750 zł, stanowiących 60% kapitału 

akcyjnego Screen Network S.A. (transakcja została opisana raportem bieżącym 18/2015). 

Następnie Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o nabyciu od  Riben Investments Limited  

kolejnych 2.626.094 akcji spółki Screen Network S.A., co zwiększyło udział większościowy 

4fun Media S.A. w Spółce do 72,25% kapitału akcyjnego.  

W wyniku zarejestrowanego w dniu dzisiejszym podwyższenia kapitału zakładowego Screen 

Network S.A. o akcje serii E, 4fun Media S.A. zwiększa swój udział do 77,41% kapitału 

zakładowego i głosów na WZA spółki  Screen Network S.A. 

  

Celem zwiększenia swojego zaangażowania w Screen Network S.A., lidera rynku Digital 

Signage w Polsce jest dywersyfikacja działalności 4fun Media S.A. w innych obszarach rynku 

reklamowego, poza rynkiem telewizyjnym. Dzięki wejściu Screen Network S.A. do grupy 

4fun Media S.A., nadawane kanały telewizyjne zyskały dodatkową promocję ok. 17 tysięcy 

nośników reklamowych o zróżnicowanej powierzchni reklamowej, obecnych w ponad 650 

lokalizacjach. W planach na kolejne lata  Screen Network S.A.  ma dalszy rozwój posiadanej 

sieci ekranów m.in. poprzez akwizycję nowych lokalizacji premium w 7 głównych miastach 

Polski). Dzięki współpracy z działem kreatywnym 4fun Media S.A., może oferować wspólne 

pakiety reklamowo-sponsoringowe kierowane do tych samych klientów i domów mediowych.         
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