Kraków, 09.03.2020 r.

Thunderbolt S.A ma nowe światowe
gwiazdy w platformie
TopLevelTennis.com
Thunderbolt S.A. (poprzednio ComPress S.A.), Spółka notowana na rynku
NewConnect, podpisała listy intencyjne z Borisem Beckerem i Wolfgangiem
Thiemem. Zgodnie z podpisanymi listami intencyjnymi obie te osoby mają wziąć
aktywny udział w tworzeniu globalnej platformy TopLevelTennis.com.
Spółka podpisała dwa listy intencyjne z Panem Borisem Beckerem i Wolfgangiem
Thiemem, które zakładają podjęcie negocjacji w sprawie współpracy przy projekcie
platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym TopLevelTennis.com.
Thunderbolt S.A. będzie zamieszczała na niej filmy szkoleniowe związane z tenisem.
Przewidywana współpraca z Borisem Beckerem i Wolfgangiem Thiemem zakłada ich
aktywny udział w przygotowywaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych.
Spółka ustali z nimi podstawowe warunki współpracy, które zostaną spisane w Term
Sheet w terminie do dnia 30 września 2020 r. Zarząd Thunderbolt S.A. ocenia, że
obecność tych dwóch postaci w projekcie przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności
platformy i wzrostu sprzedaży subskrypcji.
„Boris Becker to żywa legenda tenisa. Każda osoba, która się interesuję tenisem, wie kim
jest Boris Becker. Jestem również przekonany, że znaczna część ludzi, którzy nie
interesują się sportem, również rozpozna to nazwisko. Wolfgang Thiem jest ojcem,
trenerem i managerem jednego z najlepszych aktualnie zawodników na świecie, co
powoduje, że przekaz kursu z nim będzie bardzo interesujący i wartościowy.” - wyjaśnia
Tomasz Mrozowski, Prezes Zarządu Spółki Thunderbolt S.A.
Boris Becker to były wybitny tenisista, zwycięzca turniejów Wielkoszlemowych i były lider
rankingu ATP. W trakcie kariery trenerskiej był trenerem Novaka Djokovica, z którym
osiągnął wiele zwycięstw w turniejach Wielkoszlemowych. Obecnie jest jednym z
najlepszych komentatorów i ekspertów tenisa na świecie. Wolfgang Thiem jest trenerem
tenisa i ojcem Dominica Thiema, aktualnie jednego z najlepszych tenisistów na świecie.
W trakcie swojej trenerskiej kariery koordynował tenisowy rozwój syna.
„Boris Becker to osoba, która osiągnęła bardzo dużo sukcesów na korcie jako zawodnik,
ale również jako trener, więc chcemy produkcję kursu z Beckerem połączyć tak, by
przekaz był zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Bardzo nam
zależało by wpisać się w aktualny trend w sporcie na całym świecie, czyli bardzo bliską
obecność rodzica w karierze dziecka. W ten trend idealnie wpisuje się tata Dominica
Thiema, który od samego początku jest przy swoim synu jako ojciec, trener i manager.
Wolfgang będzie realizował kurs z przekazem do wszystkich rodziców młodych

sportowców z podpowiedziami jak prowadzić karierę w poszczególnych kategoriach
wiekowych, ale również, gdzie czekają zagrożenia i jak sobie z nimi radzić.” - zakończył
Prezes Mrozowski.
W lutym br. Thunderbolt S.A. podpisała list intencyjny z Bradem Gilbertem, byłym
tenisistą, trenerem i ekspertem tej dyscypliny sportu. Spółka zakłada jego udział w
swoim projekcie TopLevelTennis.com. Z kolei w grudniu 2019 r. podpisany został list
intencyjny z Igą Świątek, który przewiduje jej udział w projekcie oraz możliwe dołączenie
do akcjonariatu poprzez objęcie nowej emisji akcji. Emitent zawarł również umowy z
producentem wykonawczym na realizację jednej serii 10 odcinków z Urszulą Radwańską
oraz jednej serii składającej się z 10 odcinków z Dominiką Cibulkovą. Thunderbolt S.A.
zlecił
także
zewnętrznemu
podmiotowi
wykonanie
serwisu
internetowego
TopLevelTennis.com w tym m.in. kompletną stronę internetową na komputery i
urządzenia mobilne oraz aplikacje na urządzenia mobilne w systemach Android i iOS.
Pod koniec ub. roku Spółka poinformowała o przyjęciu założeń do kierunków rozwoju,
rozszerzeniu profilu działalności i rozpoczęciu prac nad budową platformy internetowej o
charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe
poświęcone tematyce tenisowej z udziałem gwiazd światowej klasy. Thunderbolt S.A.
będzie realizowała nagrania filmowe z udziałem gwiazd sportu oraz prezentujące ich
drogę do sukcesu wraz z wszelkimi detalami dotyczącymi tego, w jaki sposób trenowali,
aby dotrzeć na szczyt. Nagrania będą dystrybuowane za pomocą stworzonej platformy
internetowej o nazwie TopLevelTennis.com. Thunderbolt S.A. stworzy również aplikacje
mobilne przeznaczone na urządzenia z systemem iOS oraz Android, które będą
umożliwiały korzystanie z platformy TopLevelTennis.com. Cały projekt będzie realizowany
w języku angielskim, co ułatwi jego globalny zasięg oraz ogólnoświatową dystrybucję
nagrań poprzez platformę. W kolejnych latach Spółka nie wyklucza rozszerzenia swojej
działalności na inne dyscypliny sportu.
Spółka podpisała w minionym roku kilka listów intencyjnych w sprawie współpracy przy
projekcie budowy platformy TopLevelTennis.com z gwiazdami światowego tenisa
ziemnego m.in. Wimem Fissette oraz Marco Panichim. Planowana współpraca
Thunderbolt S.A. z gwiazdami sportu zakłada aktywny udział tych postaci w
przygotowywaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych oraz ich
dołączenie do akcjonariatu Spółki w drodze objęcia nowej emisji akcji.
Thunderbolt S.A. (poprzednio ComPress S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w
2008 roku. Spółka przeprowadziła w 2019 r. emisję akcji serii H i pozyskała z niej środki
w wysokości 900 tys. zł, które przeznaczyła na zmniejszenie poziomu zadłużenia oraz
poprawę struktury kapitałów własnych. Emitent dokonał również sprzedaży znaku
graficznego - logotypu - wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i zbył w ten
sposób wszystkie wersje logotypu dla marki pod nazwą - Compress.
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