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Raport bieżący nr 14/2013 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 roku 

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej 4fun Media  S.A. 

Zarząd 4fun Media S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów 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, z późniejszymi 
zmianami), podaje do wiadomości, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r., do Rady Nadzorczej Spółki 4fun Media S.A. powołany został Pan 
Piotr Surmacki. 

Piotr Surmacki 

Wykształcenie wyższe. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.  

Związany z rynkiem TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) od 1997 roku - w tym czasie 
pracował m.in. dla takich firm jak Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era), Andersen Consulting 
(projekt MobileCom w Jordanii), Hewlett-Packard Consulting.  

Od roku 2002 jest przedsiębiorcą działającym w branży nowych mediów. Jego pierwsza spółka 
Telecom Media Sp. z o.o. w ciągu 2-lat od jej uruchomienia została z sukcesem sprzedana do 
funduszy BBI Capital oraz MCI Management S.A. W maju 2005 roku rozpoczął współpracę z grupą 
Polsat, w ramach której znacząco rozwinął obszar nowych mediów – w szczególności gier 
interaktywnych w teleturniejach i programach rozrywkowych oraz programów typu call tv. 
Jest pomysłodawcą i założycielem takich przedsięwzięć jak Gretix.com (www.gretix.com), 
Reklamofon.pl (www.reklamofon.pl), ProxyAd (www.proxyad.pl). Jako wspólnik i prezes zarządu 3P 
Holding S.A. (wcześniej 3P Inwestycje Internetowe Sp. z o.o.) od 2007 roku uczestniczył w 
międzynarodowych projektach budowy systemów sieci partnerskich dla rynku rozrywki oraz farmacji 
w Stanach Zjednoczonych. W oparciu o platformę technologiczną „3P Fortuna” został zbudowany 
jeden z największych i najbardziej zaawansowanych systemów partnerskich dla rynku kasyn 
internetowych tj. serwis www.c-planet.com, a w oparciu o platformę „3P Hermes” pierwszy i 
największy system wymiany linków tj. www.linker.pl. 

  
Od lipca 2007 do października 2009 pełnił również funkcję wiceprezesa zarządu notowanej na GPW 
spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. (PGM), gdzie odpowiadał za nowe media oraz inwestycje. 
W ramach swojej funkcji odpowiadał m.in. za udane przejęcie grupy Media Works S.A., serwisu 
Sport24.pl (www.sport24.pl), uruchomienie serwisu Kulisy.pl (www.kulisy.pl) oraz przejęcie serwisów 
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plotkarskich Ukaraj.pl i Bulvar.pl, a także przejęcie serwisu Ocen.pl (www.ocen.pl). Prowadził we 
wczesnej fazie inwestycję PMPG w spółkę Next Media Sp. z o.o. – wydawcę magazynu MaleMan, a 
także inwestycję w notowaną na NewConnect spółkę Index Copernicus International S.A. 
Obecnie Prezes Zarządu ProxyAd S.A. Zasiada także w radzie nadzorczej notowanego na warszawskiej 
giełdzie Narodowego Fundusz Inwestycyjnego Progress S.A. (www.nfiprogress.com.pl), a wcześniej 
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. Współpracuje z międzynarodowymi funduszami 
inwestycyjnymi – jest także częstym prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce 
związanej z nowymi mediami.  

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Ewa Czekała – Prezes Zarządu  

Aneta Parafiniuk - Prokurent   
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