STANOWISKO ZARZĄDU 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W ZWIĄZKU Z WEZWANIEM DO SPRZEDAŻY AKCJI OGŁOSZONYM W DNIU 4 WRZESNIA 2017
ROKU
Zarząd spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1A, 00-728
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000235128, której w pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 zł (dalej: „Spółka”),
działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), niniejszym
podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się
na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 4 września 2017 roku, a następnie skorygowanego w
dniu 21 września 2017 roku. Podmiotami wzywającymi ww. wezwaniu są:
1.

Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, 20 Vas. Freiderikis str., EL GRECO
HOUSE, 1st floor, Flat/Office 104, 1066 Nikozja, Cypr, wpisaną zgodnie z prawem cypryjskim do
rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru
Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych Nikozja, za numerem HE 186467 (zwaną dalej również:
„Wzywającym 1”), oraz

2.

Dariusza Stokowskiego, zamieszkałego: New House Barn (Annex), Ashford Road, Bilsington,
Ashford, Kent, TN25 7JJ, United Kingdom (zwanym dalej również: „Wzywającym 6”),

zwanych razem „Wzywającymi”.
I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż
akcji Spółki.
Przedmiotem wezwania (dalej: „Wezwanie”) jest 450.569 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset
sześćdziesiąt dziewięć akcji) zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej
1,00 zł każda (każda akcja zwana dalej „Akcją” lub łącznie „Akcjami”), wyemitowanych przez Spółkę.
Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, czyli łącznie dają prawo do wykonywania 450.569 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset
sześćdziesiąt dziewięć akcji) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Akcje są oznaczona kodem ISIN PL4FNMD00013 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
S.A. oraz notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (dalej „GPW”).
Wezwanie ma charakter następczy. W dniu 31 sierpnia 2017 r. Wzywający 6 pośrednio nabył
w rozumieniu art. 4 pkt 27) Ustawy 55,06% Akcji, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek nabycia przez Wzywającego 6 udziałów Wzywającego 1, w
wyniku czego Wzywający 6 stał się podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego 1. W
rezultacie uzyskania przez Wzywającego 6 statusu podmiotu dominującego w stosunku do
Wzywającego 1, Wzywający 6 przekroczył 33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Z uwagi na treść art.
73 ust. 2 Ustawy Wzywający 6 obowiązany jest ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę Akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.
Podmiotem Nabywającym Akcje jest Wzywający 1.
W wyniku wezwania Wzywający 1, jako podmiot Nabywający zamierza uzyskać około 10,93 % głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 450.569 Akcji, tak aby ostateczna liczba Akcji
nabytych przez podmiot Nabywający w ramach Wezwania – z uwzględnieniem akcji Spółki

posiadanych przez Wzywających – uprawniała do wykonywania nie więcej niż w przybliżeniu 66%
(65,99%) ogólnej liczby głosów w Spółce.
Wzywający 1 posiada bezpośrednio 2.268.217 Akcji dających 2.268.217 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 55,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających
prawo do 55,06% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% ogólnej liczby głosów
w Spółce.
Wzywający 6 - Dariusz Stokowski (będący podmiotem dominującym dla Nova Group (Cyprus) Limited)
posiada pośrednio poprzez Wzywającego 1 - 2.268.217 Akcji dających 2.268.217 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Wzywający 6, bezpośrednio, nie posiada Akcji Spółki.
Wzywający 1 jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 4 ust. 14 Ustawy.
Ponadto:


Wzywający 6, będący większościowym udziałowcem Wzywającego 1, pełni jednocześnie
funkcję przewodzącego Rady Nadzorczej Spółki oraz



Wzywający 6 posiada, pośrednio, poprzez Wzywającego 1 55,06% w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Wzywających, w rozumieniu przepisów Ustawy, posiadające
Akcje Spółki za wyjątkiem przypadku pozostawania przez Wzywającego 1 w stosunku zależności od
Wzywającego 6 opisanego powyżej.
Nabywający będzie nabywać Akcje objęte Wezwaniem po cenie 6,03 zł (słownie: sześć złotych i trzy
grosze) za jedną Akcję objętą Wezwaniem.
Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień od 25.09.2017 r. natomiast data zakończenia
składania zapisów została określona na dzień 09.10.2017 r.
Wezwanie nie było ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych lub
otrzymania jakichkolwiek decyzji lub zawiadomień.
II. Stanowisko Zarządu Spółki.
Zarząd Spółki zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec
ogłoszonego przez Wzywających Wezwania.
Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes Spółki:
Zarząd Spółki wskazuje, że Wzywający, zwłaszcza Wzywający 1 jest od dłuższego czasu znacznym
akcjonariuszem Spółki, a plany przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami
Spółki.
Wzywający oświadczają, że zamierzają traktować nabywane Akcje jako inwestycję oraz rozwijać
przedsiębiorstwo Spółki w oparciu o posiadaną większość głosów w Spółce.
Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes Spółki oraz
długofalowe polepszenie osiąganych wyników przez Spółkę, a także wzmocnienie pozycji rynkowej
Spółki. Zarząd wskazuje, że większościowym akcjonariuszem Wzywającego 1 jest Wzywający 6,
pełniący jednocześnie funkcję przewodzącego Rady Nadzorczej Spółki, co stanowi o zbieżności
interesów tych podmiotów i zamiarze działania w jak najlepszym interesie Spółki. Zaangażowanie się
przez Wzywającego 1 oraz Wzywającego 6 łącznie na poziomie 55,06% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
świadczy o poważnym zaangażowaniu tychże Wzywających w Spółkę i w ocenie Zarządu Spółki
wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania.

Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej opinii Spółka prowadzi swoją działalność
w normalnym trybie zgodnie z zaprezentowanymi planami dot. strategii Spółki.
Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki
Zarząd Spółki informuje, że do dnia sporządzenia niniejszego stanowiska ogłoszenie Wezwania na
akcje Spółki nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie w Spółce. Zarząd nie przewiduje, aby
ogłoszenie Wezwania miało jakikolwiek wpływ na stan zatrudnienia w Spółce.
Zarząd Emitenta poinformował stosownie do treści art. 77 ust 5 Ustawy o Ofercie o tym wezwaniu,
wraz z jego treścią, pracowników Spółki.
Wzywający nie przedstawili szczegółowych informacji o wpływie Wezwania na zatrudnienie w Spółce.
W opinii Zarządu, przedstawione w Wezwaniu zamiary Wzywających wobec Spółki nie dają podstawy
do twierdzenia, że Wezwanie będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce.
Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Spółki są
określone następująco: „Wzywający oświadczają, że zamierzają traktować nabywane Akcje Spółki
jako inwestycję oraz rozwijać przedsiębiorstwo Spółki w oparciu o posiadaną większość głosów w
Spółce”.
Wzywający zamierzają umocnić swoją pozycję w strukturze akcjonariatu Spółki. Wzywający nie
zamierzają dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej
działalności operacyjnej Spółki. Wzywający upatrują swoją rolę w strukturze akcjonariatu Spółki jako
stabilnego partnera finansowego. Wzywający traktują inwestycję w akcje Spółki jako inwestycję o
charakterze średnio lub długoterminowym. W zależności od sytuacji rynkowej Wzywający nie
wykluczają zwiększenia (bezpośrednio lub pośrednio) udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki również
po zakończeniu Wezwania, przy czym nie zapadła dotychczas żadna wiążąca decyzja w tym zakresie.
Wzywający nie wykluczają również możliwości dokonania w przyszłości reorganizacji posiadanych
akcji Spółki.
Planowana lokalizacja działalności Spółki
Zgodnie z treścią Wezwania, zdaniem Zarządu brak podstaw dla stwierdzenia, że Wzywający
zamierzają zmienić lokalizację prowadzenia działalności przez Spółkę. W ocenie Zarządu lokalizacja
działalności Spółki nie ulegnie zatem zmianie.
Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu
Zarząd Spółki biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach
przed ogłoszeniem Wezwania wskazuje, że zaproponowana w Wezwaniu cena jest zgodna z
wymogami przepisów prawa w tym szczególności, zaproponowana cena jest zgodna z treścią art. 79
ustawy o ofercie.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu)
miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami
Spółki na rynku podstawowym GPW wynosi 6,0202 zł.
Cena za Akcje oferowana w Wezwaniu nie jest również wyższa od ceny którą Wzywający, podmioty
od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12
(dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Cena za Akcje oferowana w Wezwaniu wynosi
6,03 zł za jedną Akcję, a zatem nie jest niższa od ceny minimalnej ustalanej zgodnie z
postanowieniami art. 79 Ustawy o Ofercie.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki, a także jej otoczenie rynkowe, Zarząd
stwierdza, że zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej Spółki. Zarząd zaznacza, że w tym
zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
III. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki:
Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki zostało przygotowane w oparciu o analizę następujących
informacji i dokumentów:
1) Wezwania;
2) cen akcji Spółki w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, ważonych
wolumenem obrotu, a także cen płaconych za akcje Spółki przez podmioty ogłaszające Wezwanie w
okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania;
3) publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej i bieżącej rynkowej
wyceny akcji wybranych spółek z sektora, w którym działa Spółka;
4) zawiadomień dotyczących zbywania i nabywania akcji kierowanych do Spółki przez Wzywających;
5) dokumentów finansowych i danych dotyczących Spółki oraz jej grupy kapitałowej będących w
posiadaniu Zarządu, w szczególności publikowanych przez Spółkę w ramach raportów okresowych;
Spółka nie korzystała z innych źródeł informacji niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka
nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów.
IV. Zastrzeżenia -Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:
1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze
stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania,
gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z
wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań
na ich rzecz.
2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko
Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość,
rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane
niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.
3. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji
dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 20
Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE i 2004/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze
sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w
ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w
prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w
tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie
niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający
odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.
Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione w dniu dzisiejszym pracownikom Spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, że każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym
stanowiskiem Zarządu w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka
inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie
całości informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków
informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w
jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji
uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności,
każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka
inwestycyjnego.

