Szanowni Państwo,
dnia 1 kwietnia 2021 zostałem powołany na stanowisko Prezesa Zarządu firmy ArtP Capital S.A., a już niebawem
INTERMARUM S.A. Korzystając z tej okazji chciałbym przedstawić Państwu siebie jak i swoją wizję prowadzenia
i rozwijania firmy.
Z rynkiem gier jestem związany od ponad 20 lat, kiedy to jak wielu najbardziej dzisiaj doświadczonych pracowników
branży, rozpocząłem prace przy tworzeniu amatorskich projektów gier, nie stroniąc również od pisania o grach dla
popularnych wówczas portali o grach komputerowych. Pozwoliło mi to zdobyć pierwsze doświadczenia, które z czasem
rozwinęły się w chęć założenia własnego studia. Po kilku latach pracy na różnych stanowiskach, w tym jako dyrektor
do spraw marketingu, postanowiłem skupić się na swoim marzeniu i tak w 2010 roku powstało INTERMARUM.
Przez ten czas uczestniczyłem w licznych konferencjach branżowych, również jako prelegent, tworzyłem profil
“polski gamedev”, kontynuowany obecnie w profesjonalny sposób przez Fundację Indie Games Polska oraz tworzyłem
pierwsze edycje raportów o zarobkach w branży, które zdobyły uznanie również Ministerstwa Gospodarki. Wszystko
to pozwoliło mi nie tylko zdobyć kluczowe kontakty, ale również dogłębnie poznać branżę gier.
Przez lata, rozwijając się krok po kroku, zajmowaliśmy się szeregiem projektów zarówno w dziedzinie gier
komputerowych, ale również dotykaliśmy tematów reklamowych, społecznych czy historycznych. Wykonywaliśmy
również prace na zlecenie, co pozwoliło nam m.in. na prace przy legendarnej marce Leisure Suit Larry. Ostatnie lata,
dzięki stworzeniu submarki JNT (Just Nice Things) i wielkiemu sukcesowi gry Pocket Waifu, która zdobyła zainteresowanie prawie 3mln użytkowników, doszliśmy do etapu gwałtownego rozwoju.
To przy tej okazji do firmy dołączył Michał Szymerski, obecnie wiceprezes zarządu, którego wiedza i doświadczenie
pozwoliły wnieść firmę na kolejny poziom. To on był w pierwszej fali polskich twórców gier którzy odnieśli wielki sukces
w branży gier mobilnych. Daje mi to pewność, że zawsze w swoich decyzjach mogę liczyć na jego pomoc i doradztwo.
To kolejny istotny fundament obecnej pozycji INTERMARUM.
W chwili obecnej jesteśmy prawie 40-osobowym zespołem, z 3 projektami w zaawansowanym stadium tworzenia,
gdzie każdy dział może liczyć na wsparcie liderów z wieloletnim doświadczeniem w branży przy najlepszych polskich
produkcjach. To kolejny i równie istotny element naszego dalszego rozwoju.
Ostatnim i być może najważniejszym elementem jest to jak funkcjonujemy jako firma. Większość pracowników to ludzie
od lat związani z INTERMARUM, a poziom rotacji pracowników jest zdecydowanie poniżej branżowej średniej. Dobra
opinia na nasz temat w branży pozwala nam zatrudniać doświadczonych pracowników, którzy podnoszą jakość naszych
produkcji i rozwijając naszych stałych pracowników. Jako człowiek od lat zaangażowany w lokalne działania społeczne
bliskie mi jest tworzenie dobrych warunków do pracy, ponieważ wierzę, że tylko w takich warunkach powstają dobre
i wybitne gry i chcemy to udowodnić w najbliższych miesiącach i latach.
Kończąc ten krótki wstęp dodam, że przyznanie mi roli Prezesa Zarządu firmy giełdowej to dla mnie wielkie wyróżnienie,
do którego szykowałem się przez 17 lat mojej kariery zawodowej. Traktuję to jednak nie jako jej ukoronowanie,
ale nowy poziom, otwierający nowe możliwości sięgania dalej i wyżej. Chciałbym zaprosić Państwa do wsparcia mnie
w tej drodze.
W najbliższych tygodniach, po dopełnieniu wszelkich formalności i domknięciu procesu połączenia firm, rozpoczniemy
aktywną komunikację z akcjonariuszami, począwszy od publikacji prezentacji inwestorskiej. O kolejnych inicjatywach
będziemy informować w nadchodzących tygodniach, a ja zachęcam do śledzenia nas w social mediach. Przed nami
ciekawe miesiące i fantastyczne projekty.
Z wyrazami szacunku,
Szymon Janus
Prezes Zarządu ArtP S.A. / INTERMARUM S.A.

