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POŁĄCZENIE
W dniu 20.05.2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII KRS zarejestrował połączenie Emitenta z INTERMARUM sp. z o.o., które jest efektem podjętych w dniu 29.03.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intermarum Sp. z o.o. uchwał
w sprawie połączenia obu podmiotów.
Połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie
całego majątku Intermarum sp. z o.o. na Emitenta, w zamian za nowo wyemitowane akcji zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom Intermarum sp. z o.o. na zasadach określonych w Planie Połączenia (dalej
Plan Połączenia) uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 21 grudnia 2020 r.
W związku z połączeniem, zmieniona została firma Emitenta na INTERMARUM Spółka Akcyjna,
oraz podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 5.155.666,60 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) do kwoty 16.499.962,60 zł
(słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) to jest o kwotę 11.344.296 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści
cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 113.442.960 (słownie: sto trzynaście
milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Połączeniowe”), emitowanych
w trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Intermarum sp. z o.o.
Wspólnikom Intermarum sp. z o.o. wydane zostały Akcje Emitenta wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1 : 66.928 (tj. na jeden udział Intermarum Sp. z o.o. – Spółki
Przejmowanej przypada 66.928 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji
nowej emisji).
W związku z połączeniem, działalność Emitenta jest obecnie prowadzona w zakresie działalność
Intermarum sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), tj. w zakresie działalności produkcji gier komputerowych
oraz działalności związanej z oprogramowaniem.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
Działalność Emitenta związana jest przede wszystkim z tworzeniem gier na kluczowe platformy
i zwiększanie ich dostępności. Spółka działa na rynku Gamedev dwutorowo. Pierwszą ścieżką jest tworzenie
gier w ramach hasła „adult gaming experience” pod subbrandem JNT Games, przy współpracy z platformą
Nutaku Publishing. Drugim segmentem działalności Spółki jest tworzenie gier segmentu AA dostępnych dla
wszystkich graczy, głównie dzięki takim platformą jak Steam, Epic Games Store oraz platformy konsolowe.
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PERSPEKTYWY ROZWOJU
W pierwszym półroczu 2021 roku, INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) planuje zakończyć
realizację procesu połączenia ze spółką Intermarum Sp. z o.o. pod względem księgowym oraz administracyjnym.
INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) w 2021 roku kontynuować będzie strategię rozwoju
uchwaloną przez Zarząd w dniu 08 stycznia 2021 r. Głównym założeniem strategii jest stworzenie Spółki
znaczącej na rynku branży gamedev, zdolnej do konkurowania z wiodącymi producentami gier, gotowej
również na pozyskanie i rozwijanie unikalnych kompetencji w zakresie produkcji gier oraz wykorzystania
rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmeted Reality).
W 2021 roku Spółka kontynuować będzie wsparcie dla gry Brazzers The Game oraz planuje wydać
dwie kolejne gry, tj. Shelter 69 oraz Workshop Simulator. Brazzers The Game to wydana 22 kwietnia b.r.
gra typu Casual z segmentu Adult Gaming Experience. W ramach gry za cel obierane jest stworzenie świetnie prosperującego studia filmowego filmów dla dorosłych, gdzie zatrudnia się największe gwiazdy marki
Brazzers. Gra wydana jest na licencji jednej z największych marek w branży filmów dla dorosłych. Brazzers
The Game to międzynarodowa produkcja (współpraca pomiędzy 5 krajami na 3 kontynentach) w ramach
której Spółka nastawia się na budowanie długofalowej relacji z użytkownikami.
Shelter 69 to strategia z segmentu Adult Gaming Experience z bogatą warstwą fabularną i ogromną ilością treści. Zadaniem gracza jest rozbudowa schronu nuklearnego w post apokaliptycznym świecie,
ratowanie kolejnych bohaterek i umawianie się z nimi. Gra aspirować będzie do miana najbardziej rozbudowanej gry adult, z ambitnym wątkiem fabularnymi, niespotykanej dotąd w tej branży poziomem graficznym
i jakościowym. Shelter 69 będzie grą free-to-play, wydaną na platformę Nutaku oraz Steam. Planowana
data premiery do III kwartał 2021 roku.
Workshop Simulator to świeże i ambitne podejście do gatunku symulatorów. W ramach gry
gracz będzie poddawał wirtualnej renowacji przedmioty, począwszy od antyków, kończąc na oldskulowej
elektronice. Workshop Simulator to nowy standard firmy w zakresie jakości produkcji, wizualnej oraz
stylistycznej. To rozbudowany i emocjonalnie wyraźny wątek fabularny. Planowana premiera gry to III
kwartał 2021 roku. Będzie to pierwsza wieloplatformowa produkcja Spółki.
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WAŻNE WYDARZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
III KWARTAŁ 2020

III KWARTAŁ 2020

Podpisanie listu intencyjnego ze wspólnikami Intermarum Sp. z
o.o.
Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football w
sprawie zawieszenia współpracy
Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - Sprzedaż udziałów w spółce

III-IV KWARTAŁ 2020

Ideal 4 sp. z o.o., Polish Sports Agency Sp. z o.o, DYOR sp. z o.o.
i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o., Arfixer sp. z
o.o. i Berendowicz&Kublin SA

IV KWARTAŁ 2020

IV KWARTAŁ 2020

Nabycie 60 % praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej
od Arfixer sp. z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii J

IV KWARTAŁ 2020

Zawarcie Term Sheet z Intermarum Sp. z o.o.

IV KWARTAŁ 2020

Podpisanie Planu Połączenia z Intermarum sp. z o.o.

WAŻNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd przyjął nową Strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2023.
Przyjęcie Strategii jest konsekwencją rozpoczętej (na dzień przyjęcia Strategii) procedury połączenia ze
spółką Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w ramach której w dniu 21 grudnia 2020 r. został podpisany Plan Połączenia oraz skoncentrowaniu działalności w branży związanej z produkcją gier. Strategia opiera
się na dwóch filarach. Pierwszym z nim jest dopełnienie wszystkich formalności wynikających z połączenia
Spółki oraz Intermarum sp. z o.o., które to połączenie zostało dokonane w dniu 20 maja 2021 r. Drugim
filarem jest produkcja gier w ramach potencjału jaki posiada w sobie Intermarum. Przyjęta Strategia opiera
się na następujących elementach:
- kontynuowaniu współpracy z Nutaku w ramach tworzenia, utrzymywania i rozwijania w modelu F2Game-as-a-Service gier Adult Games pod marką JNT Games,
- tworzeniu gier segmentu AA+,
- wydaniu do końca 2023 roku co najmniej 7 gier,
- wydaniu do końca 2029 roku co najmniej 15 gier.
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W dniu 25 marca 2021 r. Spółka zawarła z VENET-LUX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowę na podstawie której nabyła 40% praw do technologii związanej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości,
za cenę 300.000,00 zł netto. Zarząd wskazuje, iż w związku z zawarciem tej Umowy, Spółka posiada 100%
praw do technologii.

W dniu 13.05.2021 roku Spółka podpisała umowę o współprodukcji gry z firmą Destructive
Creations Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie
produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2. Cena sprzedaży, termin wydania
i termin ujawnienia szczegółów projektu zależny jest w pełni od Destructive Creations, co wynika
ze specyfiki branży i metod prowadzenia kampanii marketingowych, w których ujawnienie szczegółów
projektu jest istotnym elementem budowania rozpoznawalności nowego IP. Współpraca prowadzona na
podstawie Umowy obejmuje następujące aspekty:
- stworzenie przez ArtP Gry opartej o nowe IP firmy Destructive Creations Sp. z o.o.,
- wsparcie w produkcji gry przez Destructive Creations Sp. z o.o.,
- dystrybucja Gry przez Destructive Creations Sp. z o.o.,
- podjęcie przez Destructive Creations Sp. z o.o. innych działań w zakresie związanym z dystrybucją Gry,
takich jak lokalizacja, marketing, etc.
Emitentowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiem, po spłacie kosztów
developmentu tej gry. Budżet produkcji będzie nie mniejszy niż 2.000.000 PLN netto.

W dniu 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował połączenia Emitenta z INTERMARUM
sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie
całego majątku INTERMARUM sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Emitenta (jako spółkę przejmującą),
w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii K, wydane wspólnikom INTERMARUM sp.
z o.o. na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się
Spółek w dniu 21 grudnia 2020 r. W związku z połączeniem, zmieniona została firma Emitenta na INTERMARUM Spółka Akcyjna, oraz podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 5.155.666,60 zł do
kwoty 16.499.962,60 zł, to jest o kwotę 11.344.296 zł poprzez emisję 113.442.960 nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł, wyemitowanych trybie subskrypcji prywatnej na rzecz
wspólników INTERMARUM sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).

W związku z połączeniem, Emitent prowadzi działalność w obszarze działalności prowadzonej dotychczas
przez INTERMARUM sp. z o.o., tj. w zakresie produkcji gier komputerowych oraz działalności związanej
z oprogramowaniem.
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SYTUACJA FINANSOWA
W 2020 roku INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) wygenerowała przychody netto ze
sprzedaży na poziomie 30 533,33 zł, gdzie w analogicznym okresie z 2019 roku uzyskano przychody ze
sprzedaży netto w wysokości 71 452,76 zł. Spadek jest związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz
ze specyfiką działalności nastawioną na zarządzanie i realizację projektów. INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP
Capital S.A.) w 2020 roku była w okresie pomiędzy zakończonym projektem, a realizowanym procesem fuzji
ze Spółką Intermarum Sp. z o.o. W 2020 roku koszty działalności operacyjnej utrzymały się na podobnym
poziomi: 156 331,42 zł w 2019 roku i 154 550,58 zł w 2020. Działalność w 2020 r. polega na wynajdywaniu
i wspieraniu osób z unikalnym pomysłem, bądź młodych spółek w ich początkowej fazie rozwoju oraz dystrybuowaniu środków unijnych w ramach projektu „Pracujemy u siebie!”.
W dniu 16 października 2020 r Zarząd Spółki podjął w formie Aktu Notarialnego uchwałę, w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Na podstawie uchwały
kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.635.666,60 zł do kwoty 5.155.666,60 zł to jest o
kwotę 1.520.000 zł poprzez emisję 15.200.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Następnie, w 2021 roku w ramach procesu połączenia, kapitał zakładowy Spółki
zwiększył się do kwoty 16.499.962,60 zł, w drodze emisji 113.442.960 nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 0,10 zł.
Spółka w 2020 roku wygenerowała stratę netto w wysokości 2 564 981,62 zł, wobec straty netto w
2019 r. na poziomie 394 031,26 zł. Strata wygenerowana przez Spółkę wynika głównie z wycofania wniosku
INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami
inwestycyjnymi, oraz w konsekwencji sprzedaży wszystkich aktywów innych podmiotów jakie INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) miało w swoim portfelu. Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż reorganizacja Spółki i wycofanie się z działalności inwestycyjnej związane jest z niesatysfakcjonującymi wynikami
finansowymi uzyskiwanymi z działalności inwestycyjnej (co bezpośrednio związane jest z sytuacją spółek
portfelowych), nierokującymi poprawy w najbliższej przyszłości. Ponadto, zgodnie z przepisami, alternatywna spółka inwestycyjna nie może wykonywać innej działalności niż inwestycyjna, co stoi w sprzeczności
z przyjętą nową koncepcją Spółki.

W opinii Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

PROGNOZY FINANSOWE
Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.
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•

Inne ryzyka i zagrożenia.

ANALIZA RYZYKA
Zarząd Emitenta przywiązuje bardzo dużą wagę do systematycznego ograniczania ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dynamiczny rozwój Spółki jest także źródłem ryzyk i zagrożeń, których potencjalne
efekty mogą negatywnie wpływać na wyniki ekonomiczne INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.).
Ryzykami objętymi polityką zarządzania w INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.). są ryzyka:
•

Ryzyko utraty płynności finansowej;

•

Ryzyko zmiany preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki;

•

Ryzyko pogorszenia koniunktury w obszarze innowacyjnych technologii;

•

Ryzyko nielegalnej dystrybucji;

•

Ryzyko związane z działalnością konkurencji;

•

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier;

•

Ryzyko zmian w systemie prawnym, podatkowym, regulacyjnym i gospodarczym;

•

Ryzyko walutowe;

•

Ryzyko siły wyższej i zdarzeń nieprzewidywalnych;

•

Ryzyko związane z pandemią SARS-COV2, powodująca chorobę COVID-19;

•

Inne ryzyka i zagrożenia.
W Spółce prowadzone są systemowe działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawie-

nia się tego typu zjawisk, a w przypadku ich wystąpienia, ograniczenie zaistniałych kosztów. Funkcjonujące w Spółce
procedury identyfikacji, oceny oraz procesy postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem pozwalają na utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym poziomie i minimalizują wpływ zdarzeń niepożądanych na działalność operacyjną
INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.).

WSKAŹNIKI
ROK BIEŻĄCY

ROK
UBIEGŁY

procent

4,08%

73,52%

procent

2353,26%

2832,37%

procent

0,00%

2056,02%

tys. zł

1681,2

2726,2

WSTĘPNA ANALIZA BILANSU
Złota reguła bilansowania II
( rezerwy kr. + zob.kr. - zob.handlowe >12 m-cy + rozl.międzyokresowe kr. ) x 100
aktywa obrotowe
Złota reguła finansowania (Wskaźnik struktury pasywów)
kapitał własny x 100
kapitał obcy
Wskaźnik struktury aktywów
aktywa trwałe x 100
aktywa obrotowe
Wartość bilansowa jednostki
aktywa ogółem - zobowiązania ogółem
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rentowność majątku (ROA)
wynik finansowy netto x 100
aktywa ogółem

procent

-146,35%

-13,96%

Rentowność przychodów
wynik finansowy netto x 100
przychody ogółem

procent

-8352,64%

-290,11%

Rentowność kapitału własnego (ROE)
wynik finansowy netto x 100
kapitał własny

procent

-152,57%

-14,45%

Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów
wynik na sprzedaży x 100
przychody ze sprzedaży

procent

-406,17%

-118,79%

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe

krotność

24,53

1,36

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia
aktywa obrot. - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe

krotność

24,53

1,36

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia
inwestycje krótkoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

krotność

11,99

0,20

Szybkość obrotu zapasów (w dniach)
średni stan zapasów x 365 dni
roczny koszt,towarów i materiałów sprzedanych i zużytych

w dniach

0

0

Spływ należności (w dniach)
średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni
przychody brutto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

w dniach

4 893

1 143

Spłata zobowiązań (w dniach)
średni stan zobowiązań krtótkoterminowych bez kredytu x 365 dni
roczne koszty operacyjne - amortyzacja

w dniach

198

258

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

WSKAŹNIKI ROTACJI (OBROTOWOŚCI)

INFORMACJE DODATKOWE
Spółka nie posiada akcji własnych oraz nie posiada oddziałów. W opinii Zarządu dla przedstawienia aktualnej
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie jest niezbędne zawarcie żadnych dodatkowych danych i informacji.

GRUPA KAPITAŁOWA
W dniu 30 października 2020 r. Spółka zawarła umowę z VENET-LUX sp. z o.o., na mocy której sprzedała VENET-LUX sp. z o.o. wszystkie posiadane, tj. 60 udziałów w spółce ARFixer Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy,
które stanowią 60% kapitału zakładowego za łączną cenę 3 000,00 zł tj. za cenę równą wartości nominalnej sprzedawanych udziałów ARFixer Sp. z o.o. W związku z powyższym ArtP Capital S.A. od dnia 30 października 2020 r. przestał
tworzyć Grupę Kapitałową z ARFixer Sp. z o.o.
INTERMARUM S.A. (dawna: ArtP Capital S.A.) na chwilę publikacji raportu rocznego za 2020 rok, nie tworzy
Grupy Kapitałowej.
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ORGANY
ZARZĄD
W skład Zarządu Intermarum S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą:

Szymon Janus - Prezes Zarządu
Michał Szymerski - Wiceprezes Zarządu
• W dniu 31.03.2021 roku Pan Piotr Wołąsewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
na koniec dnia;
• W dniu 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania do składu
Zarządu: Pana Szymona Janus, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, oraz Pana Michała Szymerskiego
powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

PROKURENT
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu prokurentem w Spółce jest:

Anna Koczur - Prokurent
• W dniu 31.03.2021 roku Pani Magdalena Laszczak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta;
• W dniu 7 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Koczur
na Prokurenta Spółki

RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej Intermarum S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą:

Mariusz Kosmaty - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Borchmann - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Janus - Członek Rady Nadzorczej
Zbisław Lasek - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Pilch - Członek Rady Nadzorczej
• W dniu 24.02.2021 r. Spółka otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej
od następujących osób: Pana Piotra Kosmaty, Pani Małgorzaty Stolarczyk, Pana Grzegorza Stolarczyk, Pana Tomasza
Adamus. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień i godzinę odbycia najbliższego walnego zgromadzenia
Spółki.
• W dniu 29 marca 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na podstawie których do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję powołało następujące osoby: Pana Piotra Janusa, Pana Łukasza
Borchmanna, Pana Zbisława Lasek, Pana Marcina Pilcha.
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Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu
Na dzień 31 grudnia 2020 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W GŁOSACH
NA WALNYM
ZGROMADZENIU

Wolpi Sp. z o.o.

11 036 617

11 036 617

21,41%

21,41%

Techniki Okienne
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
RENT SP.K.

4 980 924

4 980 924

9,66%

9,66%

Halina Mazurek

3 700 203

3 700 203

7,18%

7,18%

Pozostali akcjonariusze

31 838 922

31 838 922

61,76%

61,76%

RAZEM

51 556 666

51 556 666

100,00%

100,00%

W dniu 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował połączenie Emitenta z Intermarum sp. z o.o.
oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 16.499.962,60 zł, w drodze emisji 113.442.960 nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł. W związku z powyższym, na dzień sporządzenia
niniejszego Sprawozdania, struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:
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LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W GŁOSACH
NA WALNYM
ZGROMADZENIU

Szymon Janus

66 938 947

66 938 947

40,57%

40,57%

Wolpi Sp. z o.o.

15 654 649

15 654 649

9,49%

9,49%

Artur Górski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

January Ciszewski

9 035 280

9 035 280

5,48%

5,48%

Pozostali akcjonariusze

64 335 470

64 335 470

38,99%

38,99%

RAZEM

164 999 626

164 999 626

100,00%

100,00%

Strona

ir@intermarum.com

www

intermarum.com

Sprawozdanie Zarządu 2020

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
W 2020 r. Spółka nie realizowała żadnych działań w zakresie badań i rozwoju.

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
W 2020 r. Spółka nie nabywała akcji własnych, jak również na dzień sprawozdawczy nie posiadała akcji
własnych.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W PRZYPADKU PODMIOTÓW, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY
DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
Instrumenty finansowe Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect. Wobec powyższego, akcje Spółki nie znajdują się w publicznym obrocie na rynku regulowanym.
Wywiązując się jednak z obowiązku nałożonego §5 pkt. 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, Spółka w raporcie rocznym w osobnym dokumencie przedstawia informacje na temat stosowania zasad ładu
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
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