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Raport bieżący nr 57/2012
Warszawa, dnia 31 lipca 2012 roku
Zarząd 4fun Media S.A. (zwana także „Spółką”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o
treści zawiadomienia otrzymanego od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zwanego
dalej „Fundusze TFI PZU”) dotyczącego ujawnienia stanu posiadania akcji Spółki w związku z
rozliczeniem w dniu 25 lipca 2012 roku pakietowych transakcji kupna 37 000 akcji Spółki. Udział ten
przekroczył w górę 5%.
Jednocześnie Fundusze TFI PZU poinformowały w zawiadomieniu, iż w związku z faktem zawarcia
umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi z PZU Asset Management S.A., podmiot ten tj. PZU
Asset Management S.A jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu
na walnym zgromadzeniu Spółki (zawiadomienie o przekroczeniu w górę 5% na walnym
zgromadzeniu Spółki przez PZU Asset Management S.A. -działającego w imieniu Klientów- zostało
podane w raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku).
Oto pełna treść zawiadomienia nadesłanego przez Fundusze TFI PZU:
„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na
rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych („Fundusze TFI PZU”) stosownie do art.69
ust.1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 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 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w
dniu 25 lipca 2012 roku pakietowych transakcji kupna 37.000 akcji spółki 4fun Media S.A. („Spółka”),
udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę
5%.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 172 389
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki : 4,24%
Liczba głosów z akcji : 172 389
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,24%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 209 389
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,15%
Liczba głosów z akcji: 209 389
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Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,15%

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami Funduszy TFI PZU
z PZU Asset Management S.A., podmiot ten- jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.
Zawiadomienie podpisali w imieniu Funduszy:
Tomasz Stadnik- Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
Maciej Kafliński – Prokurent Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.”
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Ewa Czekała – Prezes Zarządu
Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu

