
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Wojciech Ozimek – Wiceprezes Zarządu   

Kadencja Zarządu trwa 4 lata i upływa w dniu 28.05.2024 r.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Wykształcenie:  

Absolwent Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat). 

Doświadczenie zawodowe:  

Od 2003-go roku (19 lat) Prezes Zarządu one2tribe Sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój organizacji, 

wprowadzanie na rynek nowych produktów, sprzedaż oraz współpracę z kluczowymi klientami. 

Współtwórca ponad kilkunastu usług mobilnych i internetowych oraz kilku gier online działających  

w Polsce i na świecie (łącznie 4 mln abonentów na przestrzeni całego cyklu życia firmy). Projektant gier 

dla biznesu, rozwiązań gamifikacyjnych i gier w edukacji. Współautor głównego obecnie produktu firmy 

– systemu motywacyjnego opartego o mechanizmy gier, psychologii behawioralnej i społecznej 

(platforma Tribeware).  

Promotor zastosowania gier w „normalnym życiu”, mówca TEDx (2011 Kraków, 2012 Hewlett 

Packard/Warszawa). Często występuje na konferencjach poświęconych grom w biznesie (w Polsce 

izagranicą), współautor opracowań i artykułów na temat gamifikacji.  

Należy do międzynarodowej organizacji ekspertów Cutter Consortium (Senior Consultant wzespołach 

„Business-IT Strategies” i „Enterprise Architecture”). Autor (między innymi) raportu “Storming the 

Cathedral: Collaborating for Innovation in Mobile Markets”. 

Brał także udział w opracowaniu modelu biznesowego dla telewizji interaktywnej iTVP oraz doradzał 

w zakresie budowy społeczności i dystrybucji kontentu mobilnego (P4/Play, Heyah/PTC Era, Polkomtel 

S.A.). 

W latach 1998-2006 kierownik Grupy Kompetencyjnej e-business, a następnie Dyrektor Rozwoju 

Infovide (później Infovide-Matrix, obecnie część Asseco S.A.). Brał udział w projektach dla największych 

klientów Spółki (Nordea Bank Polska, Telekomunikacja Polska S.A., PTC Era, Onet.pl, PTK Centertel, 

Kredyt Bank S.A.), opracowując koncepcje architektury projektów (m.in. Nordea Solo, który otrzymał 

nagrodę System Informatyczny Roku 2001) oraz strategie na styku biznesu i IT. 

W latach 1996-1998 pracownik zespołu informatyki Telekomunikacji Polskiej S.A. W tym w latach 1997-

1998 odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązań intranetowych do obsługi systemu MikroBOK 

integrującego dane z Biur Obsługi Klienta (jeden z pierwszych w Polsce systemów służący do zbierania 

rozproszonych danych). 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta  

Prezes Zarządu One2tribe Sp. z o.o. , Członek Zarządy One2tribe Labs Sp. z o.o. 



 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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   

Od – Do Nazwa spółki, funkcja w organach, wspólnik  

X 2003 – dzisiaj One2tribe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję 

II 2017 – dzisiaj One2tribe Labs Sp. z o.o. – Członek Zarządu, nadal pełni funkcję 

III 2015 – V 2019 11 Bit Studios S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

VI.2019 – IV 2021 11 Bit Studios S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2014 – dzisiaj Flow Combine Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję 

2009 - 2021 Sip Consulting Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

  

e) 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,   

Brak.   

 f) 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 

Brak.   

g) 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   

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.   

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Nie figuruje. 


