
 

 

 

Raport 16/2018  

Warszawa, dnia 7 czerwca 2018 roku  

Tytuł: Program Opcji Menadżerskich  

Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż na wczorajszym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła 
uchwałę w sprawie ziszczenia się warunku finansowego, od którego zależy realizacja 
programu opcji menedżerskich w 2017 roku, w ten sposób, iż wystąpił wzrost zysku EBITDA 
Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. o co najmniej 20% średnio w okresie dwóch lat 
rozliczeniowych programu opcji menedżerskich tj. w latach 2016-2017 i uczestnicy programu 
w osobach Rafała Barana, Anety Parafiniuk, Biruty Makowskiej oraz Pawła Grabowskiego 
uprawnieni są do realizacji opcji menedżerskich i objęcia akcji z tytułu uczestnictwa w 
programie w 2017 roku.  
 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza wskazała, że wymienione osoby są uprawnione do 
objęcia następującej liczby akcji: 
- Rafał Baran uprawniony jest do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 101.588 oraz 
uprawniony jest do objęcia 101.588 akcji Spółki; 
- Aneta Parafiniuk uprawniona jest do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 14.000 oraz 
uprawniona jest do objęcia 14.000 akcji Spółki; 
- Biruta Makowska uprawniona jest do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 2.000 oraz 
uprawniona jest do objęcia 2.000 akcji Spółki; 
- Paweł Grabowski uprawniony jest do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 2.000 oraz 
uprawniony jest do objęcia 2.000 akcji Spółki. 
 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: 
 
- w sprawie udzielenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki akcjonariuszy Spółki w 
całości prawa poboru 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł, 
które Zarząd Spółki zamierza wyemitować na podstawie upoważnienia do podwyższenia 
kapitału zakładowego na zasadach wynikających z art.444-447 KSH; 
 
- w sprawie podjęcia decyzji o złożeniu Członkom Zarządu Spółki (Rafałowi Baranowi i Anecie 
Parafiniuk) ofert objęcia 119.588 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F, która nastąpi w 
terminie 14 dni od otrzymania przez Radę Nadzorczą uchwały o podwyższeniu przez Zarząd 



Spółki kapitału zakładowego poprzez emisję 119.588 akcji serii F. 
 
Wyżej opisane uchwały Rady Nadzorczej zostały podjęte w związku z wprowadzeniem w 
4fun Media S.A. programu opcji menedżerskich, o czy Zarząd Spółki poinformował w 
raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 13 października 2015 roku, a następnie w raporcie 
bieżącym nr 28/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku oraz w związku ze zmianą Statutu Spółki w 
sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Spółki upoważniony jest do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie 
wyższą niż 321.016,00 złotych poprzez emisję do 321.016 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w okresie do dnia 6 kwietnia 2019 roku. 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

 Ross Newens- Prezes Zarządu   

Rafał Baran - Wiceprezes Zarządu  

Aneta Parafiniuk- Członek Zarządu 

Tomasz Misiak – Członek Zarządu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


