
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. 
 

W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2017 ROKU 
 
Dobre Praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określone są w 
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady 
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 października 2015 roku. Dokument 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępny jest publicznie w sieci Internet, na stronie 
internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (http: //www.gpw.pl) w sekcji poświęconej 
zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych. 
 
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nakłada na Emitenta obowiązek sprawozdawania 
sprawie przestrzegania zbioru zasad Dobrych Praktyk. Zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 Regulaminu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: „W przypadku, gdy określona zasada szczegółowa ładu 
korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek 
opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została 
zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza 
usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko 
niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie 
internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. 
Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego 
przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że niezostanie zastosowana, w 
każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiące go naruszenie zasady szczegółowej 
ładu korporacyjnego”. 
 
W związku z powyższym obowiązkiem wskazanym w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie, Spółka przestawia oświadczenie w sprawie zasad, które nie są stosowane lub nie są stosowane w 
całości oraz jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, a także w jaki sposób emitent zamierza 
usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko 
niezastosowania tej zasady w przyszłości. Oświadczenie Spółki  dotyczy roku obrotowego w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2017 roku. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Spółka stara się dbać o należytą komunikację z akcjonariuszami, 
inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. W tym celu zapewnia dostęp do 
informacji ujawnianych za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych oraz innych istotnych informacji 
dotyczących Spółki za pośrednictwem korporacyjnej strony internetowej oraz innych form komunikacji 
bezpośredniej (e-mail, telefon).  
 
W związku z powyższym, stosowane są w Spółce Rekomendacje, o których mowa w I.R.1; I.R.2; I.R.3 oraz I.R.4. 
Jeśli chodzi o Zasady Szczegółowe, w związku z I.Z.1.3. należy wskazać, iż w Spółce istnieje klarowny podział 
zadań pomiędzy prezesa zarządu odpowiedzialnego za realizację strategii dalszego rozwoju, zwłaszcza w 
zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów i kolejnych akwizycji, wiceprezesa zarządu (CEO) odpowiedzialnego 
za działalność operacyjną i bieżące zarządzanie całej Grupy Kapitałowej, członka zarządu odpowiedzialnego za 
prawy finansowe, księgowo-rachunkowe oraz raportowanie wyników finansowych (CFO), wreszcie członka 
zarządu odpowiedzialnego za infrastrukturę informatyczną oraz rozwój technologiczny (CTO).   Informacja 
dotycząca zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu jest zamieszczona na korporacyjnej 
stronie internetowej.  
 
W związku z zasadą I.Z.1.11. I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej procesu 
zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, należy 
wskazać, że Spółka nie posiada jak dotychczas pisemnej reguły dotyczącej zmiany  audytora. Spółka dokonuje 
zmiany audytora co kilka lat. 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Biegłych Rewidentach w strukturach jednostek zainteresowania publicznego, 
powinien działać komitet ds. audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ 
nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu. Art. 128 ust. 4 pkt 4 ww. Ustawy przewiduje wyjątek 
od powyższej zasady i jeśli jednostka zainteresowania publicznego, na koniec danego roku obrotowego oraz na 



koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z 
następujących trzech wielkości: 

a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 
b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 
c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi 
nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 
4fun Media S.A.  
Ponadto zgodnie z art. 130 ust.1 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu należy m.in.: 
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i 
systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej 
oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską 
badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej, a także kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego 
rewidenta i firmy audytorskiej, informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 
jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie 
to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a 
także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzania badania oraz przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 
procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego. W przypadku powierzenia 
wykonywania zadań komitetu ds. audytu radzie nadzorczej przepis art. 130 ww. ustawy stosuje się 
odpowiednio. 
  
Jednym z komitetów stałych funkcjonujących w ramach rady nadzorczej powinien być komitet ds. wynagrodzeń 
zgodnie z zaleceniami Komisji europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącymi roli dyrektorów nie 
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady(nadzorczej) 
2005/162/WE do których odesłanie w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie 
nadzorczej zawarto w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą nr 
26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 
roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółce nie powołano komisji ds. wynagrodzeń. 
 
W związku z zasadą I.Z.1.15., Zarząd zwraca uwagę, iż w Spółce nie istnieje dokument w formie pisemnej, w 
którym wyrażone byłyby zasady, jakimi kierują się osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków 
zarządu lub rady nadzorczej Spółki. Dotychczasowa praktyka w zakresie wyboru członków zarządu i rady 
nadzorczej Spółki dowodzi, iż decydujące znaczenie przy wyborze mają takie kryteria jak dotychczas zdobyte 
doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia określonych funkcji. Kierowanie się 
powyższymi kryteriami pozwala na wybór członków organów zapewniających efektywne i sprawne 
funkcjonowanie Spółki oraz realizację przyjętych dla niej celów strategicznych, budżetów finansowych oraz 
planów dalszego rozwoju. Spółka stoi jednocześnie na stanowisku, iż stosowanie powyższej rekomendacji co do 
zasady sprzyja zmniejszaniu nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w dostępie do stanowisk 
decyzyjnych w spółkach giełdowych. W obecnym składzie Zarządu Spółki zasiada trzech mężczyzn i jedna 
kobieta. 
 
Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż w Spółce nie jest stosowana zasada I.Z.1.16 dotycząca transmisji 
obrad walnego zgromadzenia. Spółka stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń 
Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz rozporządzeń 
dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają na uczestnictwo w zgromadzeniach 
wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub przez pełnomocnika). 
Jednocześnie Spółka deklaruje, iż korzystając z możliwości jakie dają przepisy dotyczące obowiązków 
informacyjnych spółek publicznych, przekazuje do informacji publicznej pełną treść uchwał podjętych na 
Zgromadzeniu, wyniki wszystkich głosowań oraz wszelkie istotne postanowienia jakie zapadły podczas 
Zgromadzeń Spółki, także w formie osobnych raportów bieżących. W dotychczasowej historii Spółki nie miała 
miejsce sytuacja, w której akcjonariusze lub inwestorzy zgłaszaliby zastrzeżenia do jakości polityki informacyjnej 
prowadzonej przez Spółkę  w tym zakresie.   
 
W Spółce stosowana jest zasada I.Z.2. w zakresie proporcjonalnym do potrzeb i wielkości Spółki oraz z 
uwzględnieniem struktury jej akcjonariatu. 



 
Jeśli chodzi o zasady w Dziale II Zarząd i Rada Nadzorcza, Spółka stosuje wszystkie wskazane zasady z 
zastrzeżeniem, iż funkcje komitetu audytu spełnia w Spółce Rada Nadzorcza (o czym szerzej napisano wyżej). 
Podobnie wygląda to jeśli chodzi o Dział III Systemy i Funkcje Wewnętrzne z zastrzeżeniem, iż Zarząd Spółki 
wskazuje osoby do wykonywania zadań z obszaru zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub compliance 
o ile jest to uzasadnione bieżącymi potrzebami Spółki. Do tej pory osoby te nie przedstawiały Radzie Nadzorczej 
własnej oceny funkcjonowania w Spółce wskazanych systemów i funkcji.   

Zasady opisane w Dziale IV Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami stosowane są przez Spółki w całości 
z wyjątkiem zasady IV.R.2. ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości transmisji obrad Walnego 
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, realizacja każdej z tych zasad, wiązałaby się z wysokim 
ryzykiem technicznym i prawnym. Umożliwienie akcjonariuszom wzięcia udziału, a w szczególności 
wypowiadania się w toku obrad Walnego Zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej, które 
mogą mieć wpływ na prawidłowe i sprawne przeprowadzanie obrad walnego zgromadzenia. Przepisy prawne 
nie regulują kwestii związanych z organizacją tzw. internetowego walnego zgromadzenia. Nie zostały w nich 
opisane kwestie związane z zasadami prowadzenia obrad, identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika, 
składania sprzeciwu do podjętej uchwały, a także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń 
w transmisji (ze wszystkimi, bądź częścią uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu) co 
uniemożliwia prawidłowy udział akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia oraz odbiór transmisji z 
obrad w czasie rzeczywistym. W tym zakresie nie wykształciła się do tej pory szersza praktyka prowadzenia 
obrad walnych zgromadzeń. Brak określonych ustawowo konsekwencji w zakresie związanym z 
odpowiedzialnością za niewłaściwe przeprowadzenie walnego zgromadzenia, w tym w szczególności za 
przerwanie elektronicznego dostępu do obrad walnego zgromadzenia, którego przyczyny mogą leżeć zarówno 
po stronie Spółki, jak również być od niej niezależne. Przytoczone powyżej argumenty czynią zdaniem Zarządu 
Spółki te instrumenty wysoce ryzykownymi choćby ze względu na ryzyko odszkodowawcze Spółki oraz 
narażenie się na zarzut nierównego traktowania akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu Spółki aktualnie obowiązujące 
zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z 
akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca też 
uwagę, iż udział przedstawicieli mediów na Walnym Zgromadzeniu wymaga wcześniejszej akredytacji. 
 
Spółka stosuje zasady opisane w Dziale V Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi z 
zastrzeżeniem, iż Spółka nie posiada spisanych regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Jednak w razie zajścia 
konfliktu interesów Zarząd podejmuje stosowne działania mające na celu zapobieganie, identyfikację oraz 
rozwiązywanie tego rodzaju konfliktów. 
 
W Dziale VI Wynagrodzenia Spółka nie stosuje zasad VI.R.1.; VI.R.2; VI.R.3 oraz VI.Z.4. ponieważ nie posiada 
uchwalonej polityki wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą 
(w stosunku do Członków Zarządu) oraz przez Zarząd w stosunku do pracowników jak i osób na stale 
współpracujących z firmą w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje 
stałe wynagrodzenie oraz (opcjonalnie) premię, zależną od zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. 
Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i każdorazowo 
publikowane przez Spółkę w raportach rocznych. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w 
pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz pozostaje w 
rozsądnym i niewygórowanym stosunku do wyników ekonomicznych osiąganych przez Spółkę. Tym samym, 
Spółka stoi na stanowisku, iż prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą wynagrodzeń. 
 
W Spółce nie jest w całości stosowana zasada VI.Z.2. mówiąca o tym, aby powiązać wynagrodzenie Członków 
Zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi Spółki oraz aby okres 
pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z 
akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. W dniu 10 listopada 2015 roku 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia w Spółce 
programu opcji menedżerskich dedykowanego dla Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób 
zarządzających Spółką, jak również dla Członków Zarządów oraz kluczowych osób zarządzających spółkami 
zależnymi, a także innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich. 
Program ma być realizowany w okresie do 31 grudnia 2019 roku. Celem wprowadzenia programu opcji 



menedżerskich jest wsparcie długoterminowego wzrostu wartości akcji 4fun Media S.A. poprzez stabilizację 
osobową Zarządu Spółki, Zarządów spółek zależnych oraz kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za 
realizację strategii rozwoju oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu oraz budowanie wartości 
dodanej, uzyskane dzięki wykorzystaniu mechanizmu motywacyjnego służącego bardziej efektywnemu 
zarządzaniu oraz działaniu w interesie Spółki i wszystkich grup akcjonariuszy. Z uwagi na skuteczność realizacji, 
Program przewiduje, aby pomiędzy okresem przyznania w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych 
instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, a możliwością ich realizacji ustalony został okres, w którym 
zbywalność akcji jest ograniczona. Okresy te ustalone są indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej, biorącej 
udział w Programie.   
 
 
 
 

Zarząd Spółki 4fun Media S.A. 
 
W raportowanym okresie tj. pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku zaszły zmiany w składzie Zarządu 4fun 
Media S.A. Do dnia  31 maja 2017 roku, zarząd działał w dwuosobowym składzie: 

1. Rafał Baran- Prezes Zarządu 
2. Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu  

W dniu 25 maja 2017 do Zarządu powołany został Tomasz Misiak, który objął stanowisko Członka Zarządu z 
dniem 1 czerwca 2017 roku. Od tego dnia do 31 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki działał niezmiennie w 
trzyosobowym składzie.  
 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Spółki został uzupełniony o 
dodatkową osobę. Ross Newens objął w 4fun Media S.A. funkcję Prezesa Zarządu, natomiast dotychczasowy 
Prezes, Rafał Baran objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
 
Obecnie Zarząd 4fun Media S.A. jest czteroosobowy i działa w następującym składzie: 
 

1. Ross Newens- Prezes Zarządu 
2. Rafał Baran- Wiceprezes Zarządu 
3. Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu 
4. Tomasz Misiak – Członek Zarządu.      

   
 
Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. 
 
W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zaszły 

zmiany 
w składzie Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. 
 
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 czerwca 2017 roku, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:  
 

Dariusz Stokowski          - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Marek Tarnowski  - Wiceprzewodniczący Rady  
Ross Newens   - Członek Rady Nadzorczej  
Alekxander Overweter - Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Bartkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej  

Następnie w dniu 29 czerwca 2017 roku, w miejsce Alekxandra Overwetera do Rady Nadzorczej został 
powołany Cezary Kubacki. Od tego dnia do 31 grudnia 2017 roku,  Rada Nadzorcza działała w niezmienionym 
składzie.  
  
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A., 
które odbyło się w dniu 27 lutego 2018 roku postanowiło o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej w 
dotychczasowym składzie  oraz ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (jak dotychczas) na 5 
osób. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej na nową 



kadencję trzech dotychczasowych członków: Dariusza Stokowskiego, Marka Tarnowskiego oraz Cezarego 
Kubackiego, a następnie dwie nowe osoby: Pawła Grabowskiego oraz Wojciecha Kliniewskiego. W związku z 
powyższym na dzień publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2017 rok, Rada Nadzorcza działa w 
następującym składzie: 
   

Dariusz Stokowski          - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Marek Tarnowski  - Wiceprzewodniczący Rady  
Paweł Grabowski    - Członek Rady Nadzorczej  
Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Kliniewski  - Członek Rady Nadzorczej  

 
 
 
 
 
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej 
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych 
 
W Spółce działa system kontroli wewnętrznej, który przyczynia się do zapewnienia skuteczności i efektywności 
działania, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
i innymi regulacjami. System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem ma zapewnić 4fun Media S.A. 
realizację celów w obszarze efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdawczości 
finansowej oraz zgodności działań z przepisami prawa. Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar organizacji 
w chwili obecnej nie ma wydzielonej, wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie do 
kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 
sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej i innymi wymogami prawnymi  oraz zgodnie z obowiązującymi 
w 4fun Media S.A. procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Istotnym elementem 
tego systemu jest badanie rocznych sprawozdań finansowych jednostki dominującej przez niezależnych 
biegłych rewidentów. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań, Spółka na bieżąco monitoruje 
zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań 
oraz przygotowuje się do ich wprowadzenia, m.in. poprzez szkolenia pracowników oraz korzystanie 
z zewnętrznego doradztwa. 
 
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz 
z opisem tych uprawnień 
 
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne. 
 
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe 
dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa 
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych 
 
W Spółce nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu. 
 
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
emitenta 
 
W Spółce nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.  
 
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, 
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
 



Zasady dotyczące powoływania oraz odwoływania osób zarządzających reguluje Statut Spółki. Zgodnie z 
brzmieniem § 20 ust. 1, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i 
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. §12 
ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i 
odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Liczbę 
członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 
 
Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 
 
Zasady zmiany Statutu zostały uregulowane w Statucie 4fun Media S.A. Uchwały dotyczące zmiany Statutu, jak 
również emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, 
podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego 
zorganizowanej części, rozwiązania Spółki - zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 
 
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy 
i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli 
taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych 
oraz Statutu Spółki. Statut Spółki przewiduje uchwalenie przez WZA Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, określającego zasady jego funkcjonowania. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub 
Statutu nie stanowią inaczej, uchwały WZA podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, przy 
czym głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy oddane. Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. może 
obradować w Spółce, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane 
przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać 
zwołane przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo 
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni 
od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie 4fun Media S.A. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący 
Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie 
otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne 
Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, 
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. Jeżeli przepisy Kodeksu 
spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę 
reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, 
chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. Uchwały dotyczące 
emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, 
podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego 
zorganizowanej części, rozwiązania Spółki - zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 
przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo 
umotywowany. Zdjęcie uchwały z porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały 
Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy 
zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ (trzech czwartych) głosów. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, 
wymagają następujące sprawy: 
       - powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 
       - ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 
       - ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
       - tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 



Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. 
 

 
 
 

 


