Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego 4fun Media S.A.

Aneks nr 1 z dnia 21 września 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

Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z podpisaniem w dniu 20 września 2010 r. umowy licencyjnej
pomiędzy Emitentem a MNI Premium S.A. (MNI Premium), datowanej na dzień 24 sierpnia 2010 r. Ww. umowa
zastąpiła umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Serwisu SMS z dnia 1 marca 2004 roku zawartą
przez Emitenta z EL2 Sp. z o.o. (spółka MNI Premium S.A. połączyła się ze spółką EL2 Sp. z o.o.).
Do prospektu wprowadza się następujące zmiany:
Zmiana nr 1
Str. 117, pkt 6.5.2., Dokument Rejestracyjny
Było:
„Emitent jest stroną 6 umów z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne oraz innymi podmiotami,
przedmiotem których jest udostępnianie treści przez Emitenta w postaci programu telewizyjnego, filmów
animowanych oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w szczególności telefonów komórkowych.”
Str. 117, pkt 6.5.2., Dokument Rejestracyjny
Jest:
„Emitent jest stroną 7 umów z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne oraz innymi podmiotami,
przedmiotem których jest udostępnianie treści przez Emitenta w postaci programu telewizyjnego, filmów
animowanych oraz za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w szczególności telefonów komórkowych.”

Zmiana nr 2
Str. 123, pkt 6.5.2., Dokument Rejestracyjny
Dodaje się po opisie „Umowy ramowej o współpracy z dnia 14 czerwca 2006 roku zawartej przez Emitenta z CT
Creative Team S.A. (CT Creative) wraz z Porozumieniem Wykonawczym nr 1 z dnia 4 stycznia 2007 roku,
Porozumieniem Wykonawczym nr 2 z dnia 16 lutego 2007 roku oraz Porozumieniem Wykonawczym nr 3 z dnia
7 marca 2007 roku” opis „Umowy licencyjnej z dnia 24 sierpnia 2010 roku zawartej przez Emitenta z MNI
Premium S.A.” w brzmieniu następującym:
„Umowa licencyjna z dnia 24 sierpnia 2010 roku zawarta przez Emitenta z MNI Premium S.A. (MNI
Premium)
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta MNI Premium licencji, waŜnej w okresie obowiązywania
umowy, na korzystanie z produktów mobilnych (produkty mobilne obejmują wszelkie treści, w tym multimedialne,
w postaci: tapet, dzwonków, wygaszaczy ekranu, obrazków, logo, video, animacji, animowanych albo statycznych
wiadomości MMS udostępniane za pośrednictwem kanałów dystrybucyjnych) oraz materiałów wykorzystanych
przy opracowywaniu produktów mobilnych na polach eksploatacji określonych w umowie.
Z tytułu udzielonej licencji na polach eksploatacji określonych w umowie, Emitentowi przysługuje wynagrodzenie
za kaŜde opłacone przez uŜytkownika końcowego (zdefiniowanego w umowie) pobranie produktu mobilnego
w wysokości określonego procenta końcowej ceny netto.
W ramach umowy MNI Premium zobowiązał się do: (i) zapłaty na rzecz Emitenta wynagrodzenia na zasadach
określonych w umowie, (ii) zapewnienia Emitentowi stałego i nieprzerwane dostępu on-line do zestawień pobrań
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produktów mobilnych przez uŜytkowników końcowych, (iii) nie wysyłania jakichkolwiek wiadomości tekstowych
(SMS) do uŜytkowników końcowych w celach marketingowych oraz promujących działalność MNI Premium, (iv)
przesyłania Emitentowi raportów pobrań (zdefiniowanych w umowie) w terminie 15 dni od dnia zakończenia
miesiąca, którego rozliczenie dotyczy, (v) utrzymywania infrastruktury technicznej i organizacyjnej koniecznej dla
prawidłowego wykonywania zobowiązań określonych w umowie w tym w szczególności sprzętu, w tym serwerów
i oprogramowania koniecznego do wykonywania umowy, oraz utrzymania i zapewnienia uŜywalności numerów
dostępowych wymienionych w załączniku do umowy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. KaŜdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w ostatnim dniu miesiąca
kalendarzowego, w którym strona dokonała wypowiedzenia umowy. Rozwiązanie umowy nie będzie miało
wpływu na swobodę korzystania przez uŜytkowników końcowych w zakresie tzw. uŜytku własnego z produktów
mobilnych pobranych w okresie obowiązywania umowy. Umowa teŜ przewiduje przypadki, gdy stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Strony zobowiązały się do zachowania w poufności wszystkich informacji poufnych na zasadach określonych
w umowie.
Strony poddały spory do rozpoznania przez odpowiedni sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby
pozwanego.
Umowa ta została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na przedmiot umowy.
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