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Raport bieżący nr 23/2013
Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 roku
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej 4fun Media S.A.
Zarząd 4fun Media S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,
poz. 259, z późniejszymi zmianami), podaje do wiadomości, iż decyzją Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 sierpnia 2013 r. nastąpiły zmiany w
składzie Rady Nadzorczej Spółki 4fun Media S.A.
Do Rady powołali zostali Panowie: Jakub Potrzebowski; Simon Boyd oraz Jakub Bartkiewicz.
Jakub Potrzebowski
CEO Equinox Polska, specjalista rynku reklamy
Wykształcenie wyższe
Od 18 lat tworzy wyspecjalizowane brandy w obszarze planowania i zakupu mediów, digital,
product placement, kreacji, R&D oraz technologii i produkcji. Wieloletni prezes
ZenithOptimedia Group, który doprowadził firmę do wiodącej pozycji na polskim rynku.
Założyciel i prezes Network Group Polska, spółki holdingowej posiadającej ambicje
konsolidacji niezależnych podmiotów w sektorze mediów i komunikacji marketingowej.
Należy do głównych komitetów i organizacji branżowych: Effie Jury, Stowarzyszenia Agencji
Reklamowych, Media Directors Committee. Jako jedyny Polak uczestniczył w spotkaniach
międzynarodowego komitetu ZenithOptimedia World Wide. Współautor kilku książek m.in.:
Product Placement jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej oraz Celebryci w
ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej.
Jakub Potrzebowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jakub
Potrzebowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Simon Boyd
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Prezes Zarządu oraz dyrektor generalny UPC Polska
Wykształcenie wyższe
Od wielu lat związany z branżą komunikacji elektronicznej. Stanowisko dyrektora
generalnego objął w 2002 roku, przejmując odpowiedzialność za strategiczne działania
spółki, związane z zarządzaniem i rozwojem firmy w Polsce. Jest wiceprezesem Polskiej
Izby Komunikacji Elektronicznej, zasiada również w Zarządzie Związku Pracodawców
Prywatnych Mediów PKPP Lewiatan. Podczas swojej kariery nadzorował wiele kluczowych
projektów z sektora mediów elektronicznych, m.in. biorąc udział w procesie połączenia
cyfrowych platform satelitarnych: Wizji TV oraz Cyfry+ , a następnie utworzenia Canal+
Cyfrowego (Canal+/Cyfra+), gdzie zasiadał w Radzie Nadzorczej do 2005 roku.
Piastował także szereg ważnych pozycji finansowych. Przed objęciem funkcji dyrektora
generalnego w UPC, Simon Boyd był wiceprezesem ds. finansowych oraz pełnił rolę
dyrektora finansowego w spółkach Wizja TV i Atomic TV (obecnie MTV Polska).
Zanim związał się z branżą mediów, pracował w londyńskim oraz warszawskim oddziale
międzynarodowej firmy doradczej KPMG.
Simon Boyd
nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Simon Boyd
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Bartkiewicz
Prezes Zarządu, Członek Komitetu Inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Investors.
Wykształcenie wyższe. Absolwent SGH w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych
na SGH dotyczących mierzenia wartości przedsiębiorstw.
Zdobywał doświadczenie zakresie doradztwa i inwestycji kapitałowych w międzynarodowych
i lokalnych firmach konsultingowych i funduszach. Od 2000 r. - Prezes Zarządu FAS Polska Sp.
z o.o., odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad działalnością firmy oraz doradztwo
strategiczne i transakcyjne dla klientów korporacyjnych FAS Polska Sp. z o.o. W latach 20012003 wiceprezes ds. finansowych firmy Genesis Sp. z o.o., odpowiedzialny za
restrukturyzację kapitałową grupy firm z branży telekomunikacyjnej. W latach 1999-2001
Dyrektor Inwestycyjny w Kouri Capital Poland Ltd., odpowiedzialny m.in. za transakcje
kapitałowe i doradztwo finansowe dla klientów firmy. Wcześniej, w latach 1997-1999
Consultant a następnie Senior Consultant w departamencie Corporate Finance
PricewaterhouseCoopers. W latach 1996-1997 pracował jako analityk w Fitch Polska (wtedy
Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz), a w latach 1995-1996 był specjalistą w
Związku Banków Polskich. Jakub Bartkiewicz zasiadał ponadto w Radach Nadzorczych i
Zarządach wielu firm kapitałowych, m.in.: był Członkiem Rady Nadzorczej Travelplanet.pl,
Wiceprezesem Zarządu Care Sp. z .o.o., Wiceprezesem Zarządu Clic Car Corporation Sp. z
o.o., członkiem Rady Nadzorczej Premium Internet S.A., Wiceprezesem Genesis Sp. z .o.o.,
Prezesem Zarządu ABC Investment Sp. z .o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki CB
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S.A. Od lipca 2009 roku związany z Dom Inwestycyjnym Investors S.A., gdzie pełni obecnie
funkcję Prezesa Zarządu.
Jakub Bartkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jakub
Bartkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
NWZA Spółki odwołała jednocześnie trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w
osobach: Andrzeja Paluszyńskiego, Marka Sowy oraz Piotra Surmackiego.
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Ewa Czekała – Prezes Zarządu
Biruta Makowska - Prokurent

