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Raport bieżący nr 14/2011
Warszawa, dnia 6 maja 2011 roku
Powołanie nowych członków 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 6 maja 2011 r., do Rady Nadzorczej Spółki 4fun Media S.A. powołane zostały
następujące osoby :
Marek Sowa
Andrzej Karasowski
Andrzej Paluszyński
Marek Tarnowski

Prezentacja Członków Rady Nadzorczej 4fun Media

S.A., powołanych przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 maja 2011 roku :

Pan Marek Sowa
Ekspert mediów elektronicznych, niezależny inwestor
Wykształcenie wyższe. Absolwent MBA in General Management, University of Warsaw/ University
of Illinois, MA in American Studies, University of Warsaw oraz Stanford Executive Program (SEP),
Stanford University Graduate School of Business.
Wiceprezes Zarządu PKPP Lewiatan, Członek European Corporate Governance Forum z siedzibą w
Brukseli oraz American Chamber of Commerce w Polsce.
W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu m.in. w Axel Springer Polska
(2010), Agora S.A. (2007-2008). Od 2000 r. reprezentował w Polsce grupę medialną Liberty Global, m.
in. jako wiceprezes UPC Polska i członek rady nadzorczej Canal+. Wcześniej pracował jako dyrektor
ds. rozwoju w multimedialnym holdingu @Entertainment, Inc., notowanym na nowojorskiej giełdzie
NASDAQ, kierował stacją muzyczną Atomic TV (obecnie MTV Polska), a także współpracował z
amerykańską stacją telewizyjną CBS. Pan Marek Sowa nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie
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uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan
Marek Sowa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Karasowski
Ekspert mediów elektronicznych i rynku reklamowego
Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej szkoły Ekonomicznej (Sprzedaż i Marketing).
Od 2008 roku związany z Grupą TVN. Dyrektor działu badań i rozwoju, gdzie jest odpowiedzialny za
efektywne wykorzystanie potencjału kanałów komunikacji, intensyfikację prac nad innowacyjnymi
produktami reklamowymi wykorzystującymi konwergencję mediów. Od grudnia 2010 roku szef
Projektu Premium TV. W latach 1998 – 2008 Dyrektor Zakupów w domu mediowym MediaCom
Warszawa, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zakup mediów i rozwój strategiczny. Wcześniej pełnił
funkcje menedżerskie m.in. w Procter & Gamble.
Pan Andrzej Karasowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej
Karasowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Paluszyński
Ekspert w dziedzinie innowacyjnych technologii elektronicznych i IT oraz zintegrowanych systemów
telewizyjnych
Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
Prezes Zarządu SAD Sp. z o.o., związany ze spółką od 2001 roku. SAD Sp. z o.o. to wyłączny
przedstawiciel firmy Apple w Polsce. Od 17 lat rozwija sprzedaż komputerów Macintosh, odtwarzaczy
iPod, oprogramowania i rozwiązań profesjonalnych firmy Apple oraz innych firm z rynku rozwiązań
IT. Dysponuje szerokim asortymentem produktów i niezbędną wiedzą pozwalającą integrować
zaawansowane rozwiązania telewizyjne. SAD ściśle współpracuje z klientami w zakresie
opracowywania, planowania i wdrażania systemów telewizyjnych, a także zarządzania nimi oraz
świadczenia usług serwisowych. Korzystają z nich ogólnopolskie telewizje państwowe i komercyjne,
kanały satelitarne oraz niezależni producenci telewizyjni i audiowizualni. SAD Sp. z o.o. prowadzi
szkolenia z zakresu DTP, prepress oraz multimediów. Wcześniej Pan Andrzej Paluszyński, pełnił w
latach 2000-2001 funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Grupie Medialnej XXL.
Pan Andrzej Paluszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej
Paluszyńki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
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Marek Tarnowski
Ekspert w dziedzinie finansów, fuzji i przejęć
Wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i
Bankowość), executive MBA (University of Minessota, Carlsson School of Management/Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie).
Od 2010 roku Dyrektor Inwestycyjny w Nova Group (Cyprus) Ltd – będącym większościowym
akcjonariuszem 4fun Media S.A. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił wcześniej
najwyższe funkcje zarządcze i nadzorcze w takich firmach jak: CR Media S.A. (2009-2010),
Travelplanet.pl (2008-2009), MCI Management Sp. z o.o. (2008-2009), 4fun Media S.A. (20032008), Polymus Sp. z o.o. (2000-2007) czy Arteria S.A. (2002-2004).
Pan Marek Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek
Tarnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Ewa Czekała – Prezes Zarządu
Biruta Makowska- Prokurent

