
 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2018 ROKU 

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 roku 

 

Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego 

33/2018 z dnia 31 października 2018 roku, otrzymał w dniu dzisiejszym dwa zawiadomienia z datą 27 

listopada 2018 roku, sporządzone w trybie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). 

Pierwsze zawiadomienie pt: ”Zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” zostało przesłane do Spółki przez 

Dariusza Stokowskiego, który zawiadomił, iż w dniu 17 października 2018 r., Epicom Limited, spółka 

prawa cypryjskiego zawarła ze spółką Nova Group (Cyprus) Limited umowę przeniesienia wkładu 

niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy 

Papierów Wartościowych S.A.) 2.268.217 akcji Spółki, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na skutek zawarcia tej umowy, 

Dom Maklerski dokonał w dniu 30 października 2018 roku odpowiednich zmian zapisów na 

rachunkach inwestycyjnych należących odpowiednio do Nova Group i Epicom, skutkiem czego 

własność opisanych wyżej akcji zdematerializowanych Spółki przeszła z tym dniem na Epicom. 

Przed dokonaniem powyższej transakcji nabycia, Dariusz Stokowski jako wspólnik Epicom nie 

posiadał ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji 

nabycia, Dariusz Stokowski, jako wspólnik Nova Group, posiadał pośrednio akcje Spółki. 

Dariusz Stokowski zawiadamia, iż po dokonaniu przedmiotowej transakcji posiada obecnie pośrednio 

2.268.217 akcji Spółki stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Jednocześnie Dariusz Stokowski zawiadamia, iż nabycie na skutek zawarcia przedmiotowej umowy 

nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej tj. od Nova Group. 

Jednocześnie Dariusz Stokowski, zgodnie z art. 69 ust.4 Ustawy, informuje, iż : 

a) posiada obecnie pośrednio przez Epicom akcje Spółki; 
b) posiada podmiot zależny tj. Epicom, który posiada 2.268.217 akcji Spółki, stanowiących 

55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym 



zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki; 

c) nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art.87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy; 

d) nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 
bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabywania akcji, z którymi 
związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust.1 
pkt 1 Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 
69b ust. 2 Ustawy wynosi zero; 

e) nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób 
pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 
finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa  w art. 69b ust. 1 pkt 2  
Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 
3 Ustawy wynosi zero; 

f) z uwagi na nieposiadanie przez Dariusza Stokowskiego instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny 
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art.69 ust.4 pkt.9 
Ustawy, odpowiadają wskazanej powyżej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych pośrednio 
przez Dariusza Stokowskiego.                  

 

Zawiadomienie drugie pt:” ”Zawiadomienie sporządzone w trybie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” zostało przesłane do Spółki przez 

Ross Newens, który zawiadomił, iż w dniu 17 października 2018 r., Epicom Limited, spółka prawa 

cypryjskiego zawarła ze spółką Nova Group (Cyprus) Limited umowę przeniesienia wkładu 

niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy 

Papierów Wartościowych S.A.) 2.268.217 akcji Spółki, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na skutek zawarcia tej umowy, 

Dom Maklerski dokonał w dniu 30 października 2018 roku odpowiednich zmian zapisów na 

rachunkach inwestycyjnych należących odpowiednio do Nova Group i Epicom, skutkiem czego 

własność opisanych wyżej akcji zdematerializowanych Spółki przeszła z tym dniem na Epicom. 

Przed dokonaniem powyższej transakcji nabycia, Ross Newens jako wspólnik Epicom nie posiadał ani 

pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji nabycia, Ross 

Newens, jako wspólnik Nova Group, posiadał pośrednio akcje Spółki. 

Ross Newens zawiadamia, iż po dokonaniu przedmiotowych transakcji posiada obecnie pośrednio 

2.268.217 akcji Spółki stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 

2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Jednocześnie Ross Newens zawiadamia, iż nabycie na skutek zawarcia przedmiotowej umowy 

nastąpiło od pomiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej tj. od Nova Group. 

Jednocześnie Ross Newens, zgodnie z art. 69 ust.4 Ustawy, informuje, iż : 

a) posiada obecnie pośrednio przez Epicom akcje Spółki; 
b) posiada podmiot zależny tj. Epicom, który posiada 2.268.217 akcji Spółki, stanowiących 

55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym 



zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki; 

c) nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art.87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy; 

d) nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 
bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabywania akcji, z którymi 
związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust.1 
pkt 1 Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 
69b ust. 2 Ustawy wynosi zero; 

e) nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób 
pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 
finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa  w art. 69b ust. 1 pkt 2  
Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 
3 Ustawy wynosi zero; 

f) z uwagi na nieposiadanie przez Ross Newens instrumentów finansowych, o których mowa w 
art. 69b ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy 
udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art.69 ust.4 pkt.9 Ustawy, 
odpowiadają wskazanej powyżej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych pośrednio przez 
Ross Newens. 

 

               Pełny tekst przesłanych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
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             Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu 
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