
 

 

Raport Bieżący 19/2017  

Warszawa, dnia 2 września 2017 roku 

Zarząd 4fun Media S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 1 września 2017 roku  wpłynęły do spółki 

zawiadomienia złożone przez spółkę pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, 

spółkę pod firmą Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Pana Dariusza Stokowskiego, 

Panią Anetę Parafiniuk, Pana Michała Parafiniuka oraz Pana Rafała Barana. 

Zawiadomienie spółki pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji  sporządzone 

zostało w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy o ofercie publicznej.  

Zgodnie z zawiadomieniem Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji  poinformowała, iż w 

wyniku zawartego w dniu 1 września 2017 roku przez Nova Group ze spółką pod firmą Mayas Basic 

Concept Limited z siedzibą Nikozji, a także z Dariuszem Stokowskim, Anetą Parafiniuk, Michałem 

Parafiniukiem oraz Rafałem Baranem porozumienia o wspólnym ogłoszeniu wezwania na 

sprzedaż akcji spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego 

zawiadomieniu „Porozumieniem”), Nova Grup zwiększyła swój stan posiadania akcji spółki 

pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) o 6,5% ogólnej liczby 

głosów w Spółce. 

Przed zawarciem Porozumienia Nova Group posiadała bezpośrednio 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. 

Przed zawarciem Porozumienia pozostali Uczestnicy Porozumienia posiadali następującą liczbę akcji 

Spółki: 

1.) Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji posiadała bezpośrednio 199.112 akcji Spółki, 

stanowiących 4,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 199.112 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, 



2.) Aneta Parafiniuk posiadała bezpośrednio 5.874 akcji Spółki, stanowiących 0,14% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 5.874 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 0,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

3.) Michał Parafiniuk posiadał bezpośrednio 12.683 akcji Spółki, stanowiących 0,31% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 12.683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 0,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

4.) Rafał Baran posiadał bezpośrednio 50.000 akcji Spółki, stanowiących 1,21% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 1,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

5.) Dariusz Stokowski posiadał pośrednio przez podmiot zależny, tj. Nova Group, 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. 

W wyniku zawartego Porozumienia Nova Group posiada łącznie z pozostałymi uczestnikami 

Porozumienia 2.535.886 akcji Spółki, stanowiących 61,56% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 2.535.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,56% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 

1.) Nova Group posiada bezpośrednio 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, 

2.) Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji posiada bezpośrednio 199.112 akcji Spółki, 

stanowiących 4,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 199.112 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, 

3.) Aneta Parafiniuk posiada bezpośrednio 5.874 akcji Spółki, stanowiących 0,14% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 5.874 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 0,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  

4.) Michał Parafiniuk posiada bezpośrednio 12.683 akcji Spółki, stanowiących 0,31% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 12.683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 0,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

6.) Rafał Baran posiada bezpośrednio 50.000 akcji Spółki, stanowiących 1,21% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 1,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

7.) Dariusz Stokowski posiada pośrednio przez podmiot zależny, tj. Nova Group 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. 

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadanych akcji Spółki przez wymienionych 

uczestników Porozumienia.  



Uczestnicy Porozumienia nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu 

zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia 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 0. 

Uczestnicy Porozumienia nie posiadają 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 0. 

Z uwagi na nieposiadanie przez uczestników Porozumienia 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 przez uczestników 

Porozumienia. 

Nova Group nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki. 

Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają 

akcje Spółki. 

Dariusz Stokowski posiada podmiot zależny w osobie Nova Group, która 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. 

Aneta Parafiniuk, Michał Parafiniuk oraz Rafał Baran nie posiadają podmiotów zależnych. 

Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne uczestników Porozumienia 

posiadające akcje Spółki. 

Żaden z uczestników Porozumienia, ani żaden z podmiotów zależnych uczestników Porozumienia, 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. 

Poza niniejszym Porozumieniem, żaden z uczestników Porozumienia, ani żaden z podmiotów 

zależnych uczestników Porozumienia, nie jest stroną jakiegokolwiek innego porozumienia, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy. 

W związku z zawartym w dniu 1 września 2017 roku przez Nova Group ze spółką pod firmą Mayas 

Basic Concept Limited z siedzibą Nikozji, a także z Dariuszem Stokowskim, Anetą Parafiniuk, 

Michałem Parafiniukiem oraz Rafałem Baranem porozumienia o wspólnym ogłoszeniu wezwania 

na sprzedaż akcji spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, stosowne 

zawiadomienia do siedziby spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, złożyli 

pozostali- wyżej  wymienieni – uczestnicy Porozumienia, a więc: 



- Pan Dariusz Stokowski złożył zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z 

art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy 

o ofercie publicznej; 

- spółka pod firmą Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji złożyła zawiadomienie 

sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy o ofercie publicznej; 

- Pani Aneta Parafiniuk złożyła zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 

87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy 

o ofercie publicznej; 

- Pan Michał Parafiniuk złożył zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 

ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy 

o ofercie publicznej; 

- Pan Rafał Baran złożył  zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 

1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ustawy 

o ofercie publicznej. 

Treść wszystkich wyżej wymienionych zawiadomień złożonych przez spółkę pod firmą Nova Group 

(Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, spółkę pod firmą Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w 

Nikozji, Pana Dariusza Stokowskiego, Panią Anetę Parafiniuk, Pana Michała Parafiniuka oraz Pana 

Rafała Barana stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 

 

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu  

Biruta Makowska - Prokurent 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


