OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A.
W SPRAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. W
2015 ROKU
Na podstawie par.91 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim
(dalej „Rozporządzenie”), Zarząd 4fun Media S.A. przedstawia oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
w Spółce oraz Grupie Kapitałowej 4fun Media S.A. w 2015 roku.
Niniejsze oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2015 roku w Grupie Kapitałowej
4fun Media S.A. stanowi integralną cześć skonsolidowanego raportu rocznego i zostanie udostępnione wraz z
jego publikacją w dniu 17 marca 2016 roku oraz dodatkowo na stronie internetowej Spółki, dostępnej pod
adresem www.4funmedia.pl. Przez cały okres sprawozdawczy, Zarząd dążył do zapewnienia jak największej
transparentności swoich działań w ramach Grupy Kapitałowej, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz
ochrony praw akcjonariuszy. Podstawę tych działań stanowił zbiór zasad ładu korporacyjnego zawartego w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (dalej: „Dobre
Praktyki”), przyjętych Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku przez Radę Giełdy.
W dniu 1 stycznia 2016 weszły w życie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych 2016” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych nr 26/1413/2015 z
dnia 13 października 2015 roku, które zostaną zastosowane do sprawozdań za okres rozpoczynający się od dnia
1 stycznia 2016 roku.
W 2015 roku Zarząd 4fun Media S.A. starał się dokładać wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim
Akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat Spółki 4fun Media S.A oraz Grupy Kapitałowej. Starania
Spółki do zapewnienia pełnej transparentności, znalazły wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek
giełdowych, począwszy od uzyskania przez 4fun Media S.A. statusu spółki giełdowej. W związku z tym, od dnia
15 października 2010 roku, 4fun Media S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe,
które niezwłocznie publikuje na stronie korporacyjnej. Na stronie www Spółki znajduje się ponadto
kalendarium najważniejszych wydarzeń korporacyjnych, wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej 4fun
Media S.A. oraz prezentacja inwestorska. Zarząd priorytetowo traktuje konieczność prowadzenia efektywnej
polityki informacyjnej, zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, analitykami jak i z inwestorami
indywidualnymi.
Zarząd 4fun Media S.A. oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz rolę jaką zasady te
odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada należytej staranności aby zasady te były
stosowane w możliwie najszerszym zakresie. W związku z powyższym Zarząd oświadcza, iż w 2015 roku Spółka i
Grupa Kapitałowa co do zasady przestrzegała zasad Dobrych Praktyk z zastrzeżeniem wyjątków opisanych
poniżej.

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Spółkę, wraz ze wskazaniem, jakie
były okoliczności i przyczyny niezastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć
ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko
niezastosowania danej zasady w przyszłości

1. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 5: „Spółka powinna posiadać
politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę,
strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określeniu polityki
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki powinny mieć zastosowanie zalecenie
Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń
dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 r.
(2009/385/WE).”

W 2015 roku 4fun Media S.A. ani w ramach Spółki ani w ramach Grupy Kapitałowej nie posiadała 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 jaki i osób na stale współpracujących w
ramach Grupy Kapitałowej w różnych formach zatrudnienia. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki 4fun
Media S.A. obejmuje stałe wynagrodzenie oraz (opcjonalnie) premię, zależną od zysku osiągniętego w danym
roku obrotowym. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne i
każdorazowo publikowane przez 4fun Media S.A. w giełdowych raportach rocznych zarówno jednostkowe jak i
skonsolidowane. 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. Tym samym, Zarząd stoi na stanowisku, iż Spółka w ramach Grupy Kapitałowej
prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą wynagrodzeń.
W odniesieniu do rekomendacji dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji
zarządu i nadzoru w Spółce jak i w Grupie Kapitałowej, Zarząd 4fun Media S.A. podkreśla, iż przy wyborze
członków tych organów, decydujące znaczenie mają takie kryteria jak wiedza, 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 strategii oraz planu gospodarczego. Nie mniej trzeba zaznaczyć, iż Zarząd 4fun Media
S.A. składa się z dwóch osób, jednego mężczyzny i jednej kobiety.

2. Część I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych; Zasada 12: „Spółka powinna
zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku
Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.”
Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy czy też wypowiadania się podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A. nie przewiduje ponadto
oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę strukturę
akcjonariatu Jednostki Dominującej na którą składają się: jeden dominujący Akcjonariusz posiadający ponad
50% głosów oraz kilku Akcjonariuszy posiadających nieco poniżej 5% głosów, a także stosunkowo duże
rozproszenie pozostałych głosów, wdrożenie tej zasady nie jest konieczne. Ponadto wykorzystanie podczas
obrad komunikacji elektronicznej grozi ryzykiem opóźnień w przekazywaniu informacji (np. w trakcie głosowań)
czy nawet zerwania połączenia podczas przebiegu zgromadzenia (bez winy Spółki), co biorąc pod uwagę wagę
wydarzenia jakim jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, może rodzić poważne i trudne do oszacowania
konsekwencje natury prawnej. Zarząd stoi na stanowisku, iż procedura odbywania Walnych Zgromadzeń
Akcjonariuszy 4fun Media S.A., zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz
rozporządzeń dotyczących obowiązków informacyjnych oraz regulacji KDPW, pozwalają w zupełności na
uczestnictwo w zgromadzeniach wszystkich, zainteresowanych tym wydarzeniem akcjonariuszy (osobiście lub
przez pełnomocnika). Spółka nie spotkała się do tej pory z przypadkiem, aby którykolwiek z Akcjonariuszy
mających zamiar wziąć udział w Zgromadzeniu Spółki Dominującej, nie mógł skorzystać z tej możliwości lub
żądał wprowadzenia przez Spółkę powyższej zasady jako obowiązującej.
3. Część II Dobre Praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych; Zasada 2: „Spółka zapewnia
funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w
części II. Pkt 1”.
Na dzień złożenia oświadczenia prowadzona jest korporacyjna strona internetowa zawierająca m.in.
najważniejsze informacje dla inwestorów dotyczące Spółki oraz Grupy Kapitałowej wyłącznie w języku polskim.
Wynika to z faktu, iż Spółka ma niską kapitalizację i do tej pory nie cieszyła się zainteresowaniem inwestorów
zagranicznych podczas gdy bieżące redagowanie strony korporacyjnej w języku angielskim wymagałoby
znaczącego zwiększenia kosztów jej funkcjonowania. Jednocześnie na stronie korporacyjnej znajduje się
widoczna zakładka w języku angielskim zawierająca najważniejsze informacje dotyczące profilu działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentację władz wraz z kontaktem do osób odpowiedzialnych za
poszczególne obszary: komunikację, marketing oraz relacje inwestorskie.

4. Cześć IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy; Zasada 10: „Spółka powinna zapewnić
akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, polegającej na 1. transmisji obrad walnego w czasie rzeczywistym, 2. dwustronnej komunikacji w
czasie rzeczywistym w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.
Zdaniem Zarządu nie ma potrzeby bezpośrednich transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Dominującej z
wykorzystaniem sieci Internet oraz udostępniania narzędzi umożliwiających dwustronną komunikację w czasie
rzeczywistym. W ocenie Spółki nie ma obecnie konieczności wprowadzania takich rozwiązań technologicznych,
co wynika z powodów opisanych szerzej w pkt. 2 oraz faktu, iż na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy 4fun
Media S.A. reprezentowany jest zawsze Akcjonariusz Dominujący oraz najwyżej kilku pozostałych
Akcjonariuszy, co potwierdza, iż Zgromadzenia te, biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu, nie cieszą się
wielkim zainteresowaniem pozostałych Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd informuje, 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, 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 4fun Media S.A. w tym zakresie.

II. Wskazanie wybranych zasad ładu korporacyjnego, które zdaniem Emitenta zasługują na krótki komentarz
związany bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
W związku z przestrzeganiem przez 4fun Media S.A. zasady, o której mowa w części III Dobre praktyki
stosowane przez członków rad nadzorczych, Zasada 6:
„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej
powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej)”,
Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż na dzień złożenia niniejszego oświadczenia tj. na dzień 17 marca 2016
roku, w Radzie Nadzorczej Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej funkcję niezależnych członków Rady
Nadzorczej pełnią następujące osoby: Jakub Bartkiewicz, Marek Tarnowski oraz Alexander Overweter.
Działając stosownie do wymogów określonych w §91 ust. 5 pkt. 4 lit c, d, e, f, g, h, i , j i k Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku,
poz. 259), Zarząd 4fun Media S.A. przedstawia poniżej rozszerzoną informację na temat systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, opis stanu posiadania Akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji
Spółki oraz najistotniejsze zasady regulujące wewnętrzny ład korporacyjny w Spółce 4fun Media S.A. oraz w
Grupie Kapitałowej.

1) Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
Zarząd 4fun Media S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego
funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) i
przygotowywanych i przekazywanych przez Spółkę. Sprawozdania finansowe sporządzone są przez Dział
Finansowy, a następnie przekazywane do Zarządu Spółki 4fun Media S.A. Ewentualne, zidentyfikowane

błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Sprawozdania
finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej Spółki Dominującej Grupy
Kapitałowej 4fun Media S.A.
2) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. działa w oparciu
o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki 4fun Media S.A. Statut Spółki przewiduje
uchwalenie przez WZA Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającego zasady jego
funkcjonowania. Aktualnie obowiązujący Regulamin WZA 4fun Media S.A. jest dostępny na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.4funmedia.pl w zakładce dedykowanej dla inwestorów.
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.

3) Wskazanie Akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Szczegółowa informacja na temat struktury akcjonariatu Spółki Dominującej z uwzględnieniem
Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA 4fun Media S.A., na dzień 31 grudnia 2015 roku
przedstawiała się następująco:

Ilość akcji

Wartość
nominalna 1 akcji

Wartość
nominalna

Procent w
kapitale
zakładowym

Nova Group (Cyprus) Ltd

2 211 499

1,00

2 211 499

54,42%

Pozostali Akcjonariusze

1 852 001

1,00

1 852 001

45,58%

4 063 500

100%

Razem

4 063 500

4) Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wskazanie
wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz wszelkich ograniczeń dotyczących
przenoszenia prawa własności lub głosu.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku, brak jest posiadaczy papierów wartościowych posiadających w Spółce
Dominującej Grupy Kapitałowej specjalne uprawnienia kontrolne. Oświadczenie to dotyczy także okresu
począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia publikacji raportu rocznego tj. do dnia 17 marca 2016 roku.

5) Skład osobowy organów zarządzających Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz zmian
personalnych, jakie zaszły w ich składach w ciągu ostatniego roku obrotowego

Zarząd Spółki 4fun Media S.A.
W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
następowały zmiany w składzie Zarządu 4fun Media S.A.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 25 marca 2015 roku, Zarząd Spółki działał w następującym składzie:
Ewa Czekała
Aneta Parafiniuk

-

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

W dniu 24 marca 2015 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożyła Ewa Czekała. W dniu następnym
Rada
Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na to stanowisko, z dniem 30 kwietnia 2015 roku, Rafała Barana. Po
tej
zmianie, przez cały okres sprawozdawczy tj. w okresie od dnia 30 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015
skład Zarządu 4fun Media S.A. wyglądał następująco:

Rafał Baran
Aneta Parafiniuk

-

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza 4fun Media S.A.
W okresie objętym niniejszym raportem tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
nastąpiły
zmiany w składzie Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 5 marca 2015 roku
w
skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

Dariusz Stokowski
Simon Boyd
Rafał Baran
Jakub Potrzebowski
Jakub Bartkiewicz

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Następnie, w dniu 5 marca 2015 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało: Rossa Newensa, Marka Tarnowskiego oraz Alexandra
Overwetera, odwołując jednocześnie trzy osoby: Simona Boyda, Rafała Barana i Jakuba Potrzebowskiego.
W związku z powyższym, nowy skład Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. wyglądał następująco:
Dariusz Stokowski
Marek Tarnowski
Ross Newens
Alekxander Overweter
Jakub Bartkiewicz

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

6) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień do
podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zasady dotyczące powoływania oraz odwoływania osób zarządzających reguluje Statut Spółki Dominującej
Grupy Kapitałowej. Zgodnie z brzmieniem § 20 ust. 1, Rada Nadzorcza 4fun Media S.A. składa się z 5 (pięciu)
do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od powiązań ze Spółką, jej
akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość podejmowania przez nich
bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni). W szczególności Członkiem Niezależnym nie może zostać
osoba spełniająca jedno lub więcej z następujących kryteriów:
a)

pozostająca ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze;

b)

będąca pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Podmiotu
Powiązanego;

c)

będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników
Podmiotu Powiązanego;

d)

będąca pracownikiem lub członkiem organów nadzorujących lub zarządzających podmiotu
dysponującego co najmniej 5% udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Podmiotu Powiązanego;

e)

będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, inną osobą
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach a) – d) powyżej.

Członek Niezależny powinien spełniać kryteria określone w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania
mandatu. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej osoba kandydująca na Członka Niezależnego
zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności o których mowa
powyżej. Podmiotem Powiązanym w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot dominujący wobec
Spółki, podmiot zależny od Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec Spółki. Stosunek
dominacji lub zależności określa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady
Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

7) Opis zasad zmiany Statutu
Zasady zmiany Statutu Spółki Dominującej Grupy Kapitałowej reguluje §38 Statutu Spółki 4fun Media S.A. W
związku z brzmieniem przywołanego przepisu, 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.

_________________
Rafał Baran
Prezes Zarządu

Warszawa, 17 marca 2016 roku

_____________________
Aneta Parafiniuk
Członek Zarządu

