Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego 4fun Media S.A.

Aneks nr 5 z dnia 14 października 2010 roku
do prospektu emisyjnego spółki 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 września 2010 roku

W związku z podpisaniem przez Emitenta w dniu 13 października 2010 roku z Nova Group (Cyprus) Limited, tj.
podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta „Umowy akcjonariusza ze spółką 4fun Media S.A.
zobowiązującą do czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki 4fun Media S.A.”, do Prospektu wprowadza się
następujące zmiany:
Zmiana nr 1
Str. 267, pkt 22.4, Dokument Rejestracyjny

Po opisie „Umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji z dnia 5 maja 2010 roku zawartej
z Domem Maklerskim IDM S.A.” dodaje się w Prospekcie opis „Umowy akcjonariusza ze spółką 4fun Media S.A.
zobowiązującą do czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki 4fun Media S.A.”, zawartej przez Emitenta
z Nova Group (Cyprus) Limited o treści następującej:
„Umowa akcjonariusza ze spółką 4fun Media S.A. zobowiązująca do czasowego wyłączenia zbywalności
akcji spółki 4fun Media S.A. z dnia 13 października 2010 roku zawarta przez Emitenta z Nova Group
(Cyprus) Limited (Akcjonariusz)
Na mocy umowy Akcjonariusz zobowiązał się względem Emitenta, Ŝe od dnia zawarcia umowy do upływu terminu
6 (sześciu) miesięcy od daty wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na GPW, nie dłuŜej jednak, niŜ do dnia 30
września 2011 roku, nie obciąŜy, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, ani tez nie
dokona czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliŜony do przeniesienia bądź obciąŜenia praw
z 1 464 642 akcji Emitenta, chyba Ŝe zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Emitenta.
Akcjonariusz zobowiązał się, iŜ do upływu terminu określonego powyŜej akcje Emitenta objęte zobowiązaniem
wynikającym z umowy, będą zdeponowane w depozycie prowadzonym przez DM IDMSA. Akcjonariusz złoŜył
dyspozycję blokady akcji na okres do dnia 30 września 2011 roku. Blokada wygaśnie w kolejnym dniu roboczym
po dniu, w którym kurs zamknięcia notowania akcji Spółki na GPW będzie równy co najmniej albo cenie debiutu
praw do Akcji Oferowanych powiększonej o 10% (dziesięć procent) albo w przypadku gdy cena emisyjna Akcji
Oferowanych będzie wyŜsza niŜ cena debiutu praw do Akcji Oferowanych, cenie emisyjnej Akcji Oferowanych
powiększonej o 10% (słownie: dziesięć procent).
Umowa obowiązuje do czasu upływu terminu wskazanego powyŜej i ma charakter nieodpłatny. Akcjonariusz
oświadczył jednocześnie, iŜ przedmiotowa umowa obowiązuje równieŜ po dematerializacji akcji Spółki i ich
zaksięgowaniu na rachunku papierów wartościowych, jak równieŜ w przypadku wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców KRS informacji o zmianie wartości nominalnej akcji Spółki.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy
Akcjonariuszem a Spółką w związku z treścią lub wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Spółki.
Umowa ta została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na przedmiot oraz podmiot umowy.”
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Zmiana nr 2
Str. 281, pkt 4.8, Dokument Ofertowy
Po akapicie pierwszym w brzmieniu następującym: „Kodeks Spółek Handlowych ani Statut Spółki nie przewidują
Ŝadnych ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz Praw do
akcji serii D.”, dodaje się nowy akapit o następującej treści:
„Na mocy „Umowy akcjonariusza ze spółką 4fun Media S.A. zobowiązującej do czasowego wyłączenia
zbywalności akcji spółki 4fun Media S.A.” z dnia 13 października 2010 roku, zawartej przez Emitenta
z podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta, tj. spółką pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited, Nova
Group (Cyprus) Limited zobowiązała się względem Emitenta, Ŝe od dnia zawarcia umowy do upływu terminu
6 (sześciu) miesięcy od daty wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na GPW, nie dłuŜej jednak, niŜ do dnia
30 września 2011 roku nie obciąŜy, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, ani tez
nie dokona czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliŜony do przeniesienia bądź obciąŜenia praw
z 1 464 642 akcji Emitenta, chyba Ŝe zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Emitenta. Pozostałe
informacje na temat umowy przedstawione są w punkcie 22.4 Dokumentu Rejestracyjnego oraz 7.3 Dokumentu
Ofertowego.”
Zmiana nr 3
Str. 316, pkt 7.3, Dokument Ofertowy
Na końcu punktu, po akapicie w brzmieniu następującym: „W celu zabezpieczenia przyjętych zobowiązań,
Umowy przewidują dodatkowo kary umowne w wysokości 200% ceny zbycia Akcji na rzecz osoby trzeciej.”,
dodaje się nowe akapity o następującej treści:
„Na mocy „Umowy akcjonariusza ze spółką 4fun Media S.A. zobowiązującej do czasowego wyłączenia
zbywalności akcji spółki 4fun Media S.A.” z dnia 13 października 2010 roku, zawartej przez Emitenta
z podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta, tj. spółką pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited
(„Akcjonariusz”), Akcjonariusz zobowiązał się względem Emitenta, Ŝe od dnia zawarcia umowy do upływu terminu
6 (sześciu) miesięcy od daty wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na GPW, nie dłuŜej jednak, niŜ do dnia
30 września 2011 roku nie obciąŜy, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, ani tez
nie dokona czynności, których ekonomiczny skutek będzie zbliŜony do przeniesienia bądź obciąŜenia praw
z 1 464 642 akcji Emitenta, chyba Ŝe zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Emitenta.
Akcjonariusz zobowiązał się, iŜ do upływu terminu określonego powyŜej akcje Emitenta będą zdeponowane
w depozycie prowadzonym przez DM IDMSA. Akcjonariusz złoŜył dyspozycję blokady akcji na okres do dnia
30 września 2011 roku. Blokada wygaśnie w kolejnym dniu roboczym po dniu, w którym kurs zamknięcia
notowania akcji Spółki na GPW będzie równy co najmniej albo cenie debiutu praw do Akcji Oferowanych
powiększonej o 10% (dziesięć procent) albo w przypadku gdy cena emisyjna Akcji Oferowanych będzie wyŜsza
niŜ cena debiutu praw do Akcji Oferowanych, cenie emisyjnej Akcji Oferowanych powiększonej o 10% (słownie:
dziesięć procent). Umowa obowiązuje do czasu upływu terminu wskazanego powyŜej i ma charakter nieodpłatny.
Akcjonariusz oświadczył jednocześnie, iŜ przedmiotowa umowa obowiązuje równieŜ po dematerializacji akcji
Spółki i ich zaksięgowaniu na rachunku papierów wartościowych, jak równieŜ w przypadku wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców KRS informacji o zmianie wartości nominalnej akcji Spółki.”
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