
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Szymon Janus – Prezes Zarządu. Termin upływu kadencji 01 kwietnia 2024r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Założyciel, Prezes i Dyrektor Kreatywny w firmie Intermarum sp. z o.o. Od młodości związany z grami, 
zarówno jako recenzent jak i twórca amatorskich produkcji, z których wywodzi się znaczna część starego 
pokolenia polskich twórców gier. Od lat aktywnie uczestniczy też w życiu branżowym. Twórca pierwszego 
raportu o zarobkach w branży jak i serwisu o polskich grach - „Polski GameDev”, co otworzyło mu drzwi do 
współpracy m.in. z Ministerstwem Gospodarki. Kilkukrotnie występował na branżowych konferencjach 
jako wykładowca. W myśl zasady wspierania lokalnych inicjatyw rozpoczął ścisłą współpracę z opolskimi 
uczelniami i szkołami. Realizował również projekty historyczne dla miasta Opola jak i wspiera lokalną 
społeczność współpracując przy tym z władzami miasta. 
 
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w 
zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacji. 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie dotyczy. 
 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 
Intermarum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik, do dziś, 
MORE SPACE Sp. Z o.o. - Prezes Zarządu i wspólnik, do dziś, 
Megacity Sp. Z o.o. - wspólnik, do dziś, 
Fundacja Centrum Analiz Dla Rozwoju – Członek Organu Nadzoru, do dziś, 
Fundacja RIDIKA – Członek Zarządu, do dziś, 
Opolskie Stowarzyszenie „POMOST” - Członek Organu Nadzoru, do dziś, 
 
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
Pan Szymon Janus w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 



Nie dotyczy. 
 
7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej 

 
Pan Szymon Janus nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Pan Szymon Janus nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


