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Raport bieżący nr 5/2011 

Warszawa, dnia 18 lutego 2011 roku 

Zawiadomienie IDEA TFI S.A. o aktualnym stanie posiadania akcji 4fun Media S.A.    

 Zarząd 4fun Media S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki 

zawiadomienie, złożone w trybie art.69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych o następującej treści: 

Niniejszym, IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Złota 59, 00-120 Warszawa, na podstawie przepisów art.69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 

ust.1 pkt 2 lit a) 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), działając w imieniu utworzonych przez siebie 

funduszy: 

IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 

IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych, 

dalej zwany „Funduszami”, a zarządzanymi przez Dom Maklerski IDM S.A., 

informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży z dnia 14 lutego 2011 roku akcji spółki 4fun 

Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, („Spółka”), udział głosów na 

WZA Spółki osiągnął 4,18% ogólnej liczby głosów. 

Przed transakcją sprzedaży akcji Spółki na dzień 11 lutego 2011 roku, Fundusze posiadały 

ogółem 348 797 akcji Spółki co stanowiło 8,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje 

uprawniały do wykonywania 348 797 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki, co dawało 8,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.   

 Po transakcji sprzedaży akcji Spółki na dzień 14 lutego 2011 roku, Fundusz posiada ogółem 

169 697 akcji Spółki, co stanowi 4,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje 

uprawniają do wykonywania 169 697 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki, co daje 4,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

Idea TFI SA uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej.  
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Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust.4 pkt 5) 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). 

Brak osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit c 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). 

    

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki : 

Ewa Czekała – Prezes Zarządu, Biruta Makowska- Prokurent   


