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WNIOSEK ZARZĄDU INTERMARUM S.A.  
(dawniej ArtP Capital S.A.) 

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA 2020 ROK 

 

Zarząd INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), działając na podstawie art. 395 § 2 

pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty netto Spółki w 2020 roku, proponuje, 

aby stratę netto w wysokości 2.564.981,62 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 62/100) za rok obrotowy 2020 pokryć z zysku 

lat przyszłych. 

Strata tej wysokości jest stratą możliwą do pokrycia z zysków osiągniętych w następnych 

latach obrotowych.  

Strata wygenerowana przez Spółkę wynika głównie z wycofania wniosku INTERMARUM 

S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi, oraz w konsekwencji sprzedaży wszystkich aktywów innych podmiotów jakie 

INTERMARUM S.A. (dawniej: ArtP Capital S.A.) miało w swoim portfelu. Zaznaczenia wymaga w 

tym zakresie, iż reorganizacja Spółki i wycofanie się z działalności inwestycyjnej związane było z 

niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi z działalności inwestycyjnej (co 

bezpośrednio związane jest z sytuacją spółek portfelowych), nierokującymi poprawy w 

najbliższej przyszłości. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, alternatywna 

spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w 

sprzeczności z przyjętą nową koncepcją Spółki. 

Spółka inwestuje w nowe projekty, aktualnie w związku z zarejestrowaniem połączenia 

w dniu 20.05.2021 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII KRS ArtP Capital S.A. z 

INTERMARUM sp. z o.o., które jest efektem podjętych w dniu 29.03.2021 roku przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Intermarum Sp. z o.o. uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, działalność 

Spółki jest skoncentrowana w zakresie działalności produkcji gier komputerowych oraz 

działalności związanej z oprogramowaniem. Spółka planuje kontynuować współpracę z Nutaku 

w ramach tworzenia, utrzymywania i rozwijania w modelu F2Game-as-a-Service gier Adult 

Games pod marką JNT Games, tworzyć gry segmentu AA+, wydać w najbliższym czasie dwie 



nowe gry tj. Shelter 69 oraz Workshop Simulator, oraz do końca 2023 roku wydać co najmniej 7 

gier, co na pewno zwiększy jej dochody.  

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed 

przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu 

wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej pokrycia straty netto Spółki w 2020 

roku. 
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