










































Reguły, dnia 08.04.2021 r. 
 
 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Regułach 
za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku 

 

1. Podstawowe informacje o Spółce 
Nazwa:  one2tribe Sp. z o.o. 

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba spółki:  ul. Stanisława Bodycha 77, Reguły, 05-816 Michałowice 

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS:  000177042 

 

2. Osoby Zarządzające i Nadzorujące: 

Imię i nazwisko Funkcja 
Okres pełnienia funkcji w 

Zarządzie 

Wojciech Ozimek Prezes Zarządu 
od 21.10.2003 do dnia złożenia 

niniejszego pisma 

 
3. Rada Nadzorcza 
Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 

 
4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

 

Efekty SARS COVID-19 (dla Spółki) 
Spółka współpracuje z Klientami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym i 

medycznym, na który Pandemia zadziałała jako katalizator. Dzięki temu Spółka 
utrzymała swoje przychody z tego rynku na ubiegłorocznym poziomie Nastąpiła 
także ekspansja zagraniczna w tym obszarze na kraje Unii Europejskiej oraz 
Bliskiego Wschodu.  
 



Wpływ Pandemii na Klientów branży retail spowodował jedynie kilkuprocentowy spadek 

przychodów. Rozwiązania Spółki wspierały głównie u nich zarządzanie kryzysowe, zdalne 

sterowanie sprzedażą i wdrażanie procedur COVID-19.  

 

Spółka oczekiwała w 2020 roku wzrostu na dotychczasowych poziomach (min. 30%), 

jednakże wyniki finansowe utrzymały się praktycznie na ubiegłorocznym poziomie. 

 

Pandemia miała istotny wpływ na planowaną zmianę struktury finansowania. Ze względu 

na utrudnienia w kontaktach z inwestorami podniesienie kapitału zostało przesunięte na 

2021. W związku z tym spółka wolniej zmniejszała poziom finansowania dłużnego. 

 

Pomimo pandemii COVID-19 Spółka nadal rośnie. Negatywne aspekty lockoutu 

spowodowały zmianę taktyki działań w odniesieniu do wzrostu, która jest kontynuowana 

z powodzeniem w 2021.  

 
Zmiana struktury finansowania One2tribe i planowane wejście na rynek New 
Connect 
 

Spółka jest w trakcie działań zmierzających do podniesienia kapitału. Pod koniec 2020 r. 

podjęte zostały rozmowy w sprawie połączenia z notowaną na publicznym rynku 

NewConnect spółką JWA S.A. Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji 

zostało zawarte 29 stycznia 2021 roku. Wszelkie informacje publiczne są raportowane 

przez JWA S.A.   

 

Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą One2Tribe, przy 
czym ostateczna firma (nazwa) podmiotu, powstałego w wyniku Połączenia 
zostanie określona w Planie Połączenia. W wyniku Połączenia, JWA S.A. wstąpi z 

dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki One2Tribe, zaś Udziałowcy 

One2Tribe staną się Akcjonariuszami Emitenta. Połączenie spółek nastąpi z dniem 

wpisania Połączenia do rejestru sądowego, a wpis ten wywoła skutek wykreślenia 

One2Tribe z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

5. Przewidywany rozwój Spółki 
Główne obszary działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 

roku to (pogrubione – kierunki rozwoju):  

• Sprzedaż usług platformy motywacyjnej, będącej głównym produktem Spółki, w 

modelu licencyjnym SaaS (opłata za użytkownika za miesiąc). Platforma opiera 



się na unikatowym modelu zmiany zachowań dużych grup osób (np. pracowników 

dużych sieci handlowych) w oparciu o psychologię behawioralną, nagradzanie 

(mikrowypłaty), mechanizmy uczenia się i grywalizację. Celem Spółki jest dalsze 
oferowanie rozwiązania, w tym (realizowana obecnie) ekspansja na rynki 
zagraniczne. W tym obszarze One2tribe posiada partnera strategicznego, 
którym jest Microsoft.  

• Przydzielanie zwycięzcom konkursów różnego typu nagród (benefitów dla 

pracowników, klientów i partnerów) poprzez platformę motywacyjną. One2tribe za 

opłatą prowizyjną obsługuje proces ich wydawania od strony fulfilmentu (logistyka, 

magazynowanie, konfekcjonowanie), , help-desku (reklamacji), a także 

podatkowej (o ile dotyczy).  
• Sprzedaż usług doradczych w obszarze motywowania pracowników oraz usług 

doradczych IT. Spółka wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie doradza, jak 

budować system motywacyjny, przygotować modele wynagradzania bazujące na 

platformie, oraz opracowuje programy zmian i szkoleń. W tym obszarze 
One2tribe posiada partnera strategicznego, którym jest EY.  

 

 
6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
W roku 2020 Spółka prowadziła i finansowała własne prace badawczo-rozwojowe  

w następujących obszarach: 

• Pamięć procesu – wpływ systemu motywacyjnego na zmianę zachowań 

pracowników i tak zwaną „pamięć procesu” .   

• Podtrzymanie zaangażowania pracowniczego – ustalenie optymalnych 

warunków dla podtrzymania zaangażowania w pracę.  

• Optymalizacja kontroli (przydzielania zadań) pod kątem stresu w pracy. 

Prace były wykonywane w Spółce na podstawie wcześniejszych osiągnięć w 

ramach projektów realizowanych w konkursie IBM Watson AI XPRIZE oraz 

projektu ESGI (European Study Groups for Industry).  

 
Współpraca badawcza odbywa się we współpracy ze środowiskiem naukowym. One2tribe 

nie korzystało w wyżej wymienionych projektach ze wsparcia unijnego. Celem badań był 

rozwój funkcjonalności oraz wiedzy konsultingowej niezbędnej do wdrażania rozwiązań 

oferowanych przez Platformę.  

 

 
 



7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
Sytuacja finansowa została przedstawiona w Sprawozdaniu Finansowym oraz 

Informacjach Dodatkowych do niego.  

 

Spółka obecnie jest w trakcie procesu inwestycyjnego, którego finałem będzie wejście 

na rynek regulowany New Connect. Pozyskane z procesu środki są przeznaczane na 

rozwój oraz zmianę struktury finansowania.  

 
8. Posiadane przez Spółkę oddziały 
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów) 

 

 
 




