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Raport bieżący nr 10/2015 

Warszawa, dnia 4 maja 2015 roku 

Spółka 4fun Media S.A. zawiadamia o otrzymaniu zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji 4fun 
Media S.A. (zwanej dalej „Spółką”) od Pana Dariusza Stokowskiego oraz Elmodare Finance Limited, 
spółki prawa cypryjskiego.  
 
Przedmiotowe  zawiadomienia dotyczą czasowych zmian posiadania /mających miejsce w dniach 16-
19 stycznia 2015 roku/ akcji oraz statusu podmiotu dominującego przez Spółkę  Elmodare Finance 
Limited wobec spółki prawa cypryjskiego pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji.  
 
Spółka Nova Group (Cyprus) Limited posiada obecnie 2.211.499 akcji 4fun Media S.A., co daje 54,42% 
w kapitale zakładowym i uprawniających do 2.211.449 głosów na WZA, co daje 54,42% w ogólnej 
liczby głosów na WZA.   
 
W związku z powyższym Spółka podaje do wiadomości treść otrzymanych zawiadomień:  
 
Pan Dariusz Stokowski przesłał do Spółki następujące zawiadomienie: 
 
„Działając na podstawie art.69 ust.1 pkt.2) w zw. z art.69a ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 1382) dalej 
(„Ustawa o ofercie” ) oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 160 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2014 r. poz. 94) jako członek rady 
nadzorczej emitenta (tj. osoba zobowiązana do przekazania informacji (dalej „Zawiadamiający”) 
niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 r. na podstawie umowy zawartej w Nikozji, Cypr, 
Zawiadamiający wniósł 31.395 umarzalnych udziałów klasy C w spółce Nova Group (Cyprus) Limited, 
z siedzibą przy ul. Vas. Freiderikis 20, El Greco House,1st floor Flat/Office 104 1066 Nikozja, Cypr, 
wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament 
Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 186467 (dalej „Nova”) do spółki 
Elmodare Finance Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą przy Poseidonos 1, Ledra Business 
Centre, Egkomi, P.C. 2406 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru  prowadzonego przez Ministerstwo 
Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych za 
numerem HE 335370 (dalej „Elmodare”) w zamian za 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki Elmodare o wartości nominalnej 1 euro oraz wartości nadwyżki ponad wartość nominalną 
(tzw. share premium) w wysokości  3.454.528,93 euro.  
 
Spółka Nova posiada bezpośrednio 2.211.499 akcji w spółce 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Bobrowieckiej 1a (00-728) Warszawa, wpisanej do rejestru sądowego Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (0000235128) dalej „Spółka”, 
stanowiących 54,42% kapitału zakładowego uprawniających do 2.211.499 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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W związku z powyższą transakcją Zawiadamiający utracił status podmiotu dominującego w Nova, a w 
konsekwencji w rozumieniu Ustawy pośrednio zbył 2.211.499 akcji Spółki, stanowiących 54,42% 
kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.211.499 głosów na Wlanym Zgromadzeniu 
Spółki, co stanowi 54,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Zawiadamiający nie posiada pośrednio w rozumieniu Ustawy 
ani bezpośrednio akcji Spółki. 
 
Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki. 
 
Żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od Zawiadamiającego. 
 
Zawiadamiający nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazał by 
tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki.” 
 
 
Jednocześnie,  Elmodare Finance Limited przesłał dwa zawiadomienie dotyczące zmiany stanu 
posiadania akcji  o treści następującej :  
 
Zawiadomienie pierwsze: 
 
„Niżej podpisany, Michał Mieszkiełło, pełnomocnik spółki Elmodare Finance Limited, spółki prawa 
cypryjskiego z siedzibą przy Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, P.C.2406 Nikozja, Cypr, 
wpisanej do rejestru  prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament 
Rejestru Spółke i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 335370 (dalej „Elmodare”),  
działając na podstawie art.69 ust.1 pkt.1) w zw. z art.69a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 1382) dalej „Ustawa” ), niniejszym 
zawiadamia, iż w dniu  16 stycznia 2015 r., Elmodare uzyskała status pomiotu dominującego w 
rozumieniu art.4 pkt 14 lit. A Ustawy wobec spółki prawa cypryjskiego pod firmą Nova Group 
(Cyprus) Limited, z siedzibą przy ul. Vas. Freiderikis 20, El Greco House,1st floor Flat/Office 104, 1066 
Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, 
Departament Rejestru Spółke i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 186467 (daje 
„Nova”). Udziały w Nova zostały wniesione do Elmodare tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie 
udziałów w kapitale zakładowym Elmodare.  
 
Według wiedzy Elmodare, Nova posiada bezpośrednio 2.211.499 akcji w spółce 4fun Media S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1a (00-728) Warszawa, wpisanej do rejestru sądowego 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (0000235128) dalej 
„Spółka”, stanowiących 54,425 kapitału zakładowego uprawniających do 2.211.499 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,425 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
 
W związku z powyższym Elmodare  posiada pośrednio tj. przez Spółkę Nova, 2.211.499 akcji Spółki, 
stanowiących 54,42% kapitału zakładowego Spółki. 
 
Liczba kontrolowanych przez spółkę Elmodare głosów z akcji Spółki wynosi 2.211.499 głosów, co 
stanowi 54,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Spółka Elmodare zawiadamia, iż przed dokonaniem przedmiotowej transakcji nie posiadała 
bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. 
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Spółka Elmodare zamierza pośrednio zbyć akcje Spółki w rozumieniu Ustawy tj. poprzez utratę 
statusu podmiotu dominującego w Nova, wobec czego nie powstanie obowiązek dokonania 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki.   
 
Poza Nova żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Elmodare. 
 
Spółka Elmodare nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których 
przekazywała by tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki.”      
 
Zawiadomienie drugie: 
 
„Niżej podpisany, Michał Mieszkiełło, pełnomocnik spółki Elmodare Finance Limited, spółki prawa 
cypryjskiego z siedzibą przy Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, P.C.2406 Nikozja, Cypr, 
wpisanej do rejestru  prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament 
Rejestru Spółke i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 335370 (dalej „Elmodare”),  
działając na podstawie art.69 ust.1 pkt.2) w zw. z art.69a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 1382) dalej „Ustawa” ), niniejszym 
zawiadamia, iż w dniu  19 stycznia 2015 r., Elmodare utracił status pomiotu dominującego w 
rozumieniu art.4 pkt 14 lit. A Ustawy wobec spółki prawa cypryjskiego pod firmą Nova Group 
(Cyprus) Limited, z siedzibą przy ul. Vas. Freiderikis 20, El Greco House,1st floor Flat/Office 104,1066 
Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, 
Departament Rejestru Spółke i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 186467 (daje 
„Nova”).  
 
Według wiedzy Elmodare, Nova posiada bezpośrednio 2.211.499 akcji w spółce 4fun Media S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1a (00-728) Warszawa, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
(0000235128) dalej „Spółka”, stanowiących 54,425 kapitału zakładowego uprawniających do 
2.211.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,425 ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
W związku z powyższym Elmodare w rozumieniu Ustawy zbył pośrednio tj. przez utratę statusu 
podmiotu dominującego w Spółce Nova 2.211.499 akcji Spółki, stanowiących 54,42% kapitału 
zakładowego Spółki oraz uprawniających do  2.211.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 54,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Spółka Elmodare zawiadamia, iż przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadała pośrednio tj. 
przez uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce Nova 2.211.499 akcji Spółki, stanowiących 
54,42% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.211.499 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Elmodare nie posiadała akcji spółki bezpośrednio.  
 
Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Elmodare w rozumieniu ustawy nie posiada pośrednio ani 
bezpośrednio akcji Spółki. 
  
Spółka Elmodare nie wyklucza zwiększenia staniu posiadania akcji Spółki. Żaden z akcjonariuszy 
Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Elmodare. 
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Spółka Elmodare nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których 
przekazywała by tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki.      
 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Aneta Parafiniuk– Członek Zarządu  

Biruta Makowska – Prokurent   

  


