Warszawa, dnia 18 października 2019 roku

Raport Bieżący nr 28/2019
Temat: Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje o zmianach w strukturze organizacyjnej
Spółki, których celem jest optymalizacja kosztów zarządzania oraz dostosowanie jej do nowego
modelu działalności grupy kapitałowej Emitenta.
W związku z pozytywną opinią rady nadzorczej na przeniesienie działalności telewizyjnej w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki zależnej – na co zgodę ma wydać
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 18 października - 4fun Media S.A. jako
jednostka dominująca nie planuje w przyszłości prowadzenia działalności stricte operacyjnej. Jako
jednostka dominująca sprawować będzie nadzór właścicielski i pozostanie centrum finansowosprawozdawczym oraz technologicznym dla całej organizacji tworzonej przez spółki zależne,
samodzielne pod względem prawnym i operacyjnym. Uproszczenie struktury organizacyjnej pozwoli
uzyskać także dodatkowe oszczędności kosztowe.
W związku z zaplanowanymi zmianami organizacyjnymi w strukturze Emitenta nastąpiło zmniejszenie
liczby członków zarządu z pięciu do dwóch osób. Rada nadzorcza Spółki przyjęła w dniu wczorajszym
rezygnację trzech członków zarządu Spółki: Rossa Newensa, Rafała Barana oraz Mateusza
Góreckiego. W efekcie, zarząd 4fun Media S.A. tworzą obecnie dwie osoby: Aneta Parafiniuk jako
członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowo-sprawozdawcze grupy kapitałowej Emitenta
oraz Tomasz Misiak odpowiedzialny za obszar IT oraz innowacyjnych technologii. Rada Nadzorcza nie
dokonała na razie wyboru nowego prezesa zarządu. Ma to nastąpić po przedstawieniu przez zarząd
wyników za 2019 rok, a w szczególności wyników poszczególnych obszarów biznesowych.
Dotychczasowi członkowie zarządu pozostaną w organizacji jako prezesi spółek zależnych,
odpowiedzialni za poszczególne segmenty działalności: Rafał Baran za działalność w obszarze
Marketing B2B (jako prezes zarządu Bridge 2 Fun sp. z o.o. oraz Bridge2fun Communication sp. z
o.o.) natomiast Mateusz Górecki w segmencie TV&Digital (jako prezes zarządu 4fun sp. z o.o. oraz
naEkranie.pl Sp. z o.o.). Pozostałe segmenty działalności będę prowadzone przed dotychczasowych
zarządzających spółek zależnych: Agnieszkę Godlewską w segmencie Digital -Out-Of -Home (jako
prezes Screen Network S.A.) oraz Martę Sawicką w segmencie E-commerce (jako prezes Cupsell S.A.
oraz Mustache Sp. z o.o.).
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