
    
 

            Kraków, 26.02.2020 r. 

 

Thunderbolt S.A. pozyskuje kolejne 

gwiazdy dla platformy 

TopLevelTennis.com 
 

Thunderbolt S.A. (poprzednio ComPress S.A.), Spółka notowana na rynku 

NewConnect, podpisała list intencyjny ze światowej sławy amerykańskim 

trenerem i byłym tenisistą Bradem Gilbertem. Jego udział w projekcie 

TopLevelTennis.com pozwoli na zwiększenie sprzedaży subskrypcji platformy na 

rynku amerykańskim. 

 

Spółka podpisała list intencyjny z Panem Bradley’em Gilbertem (Brad Gilbert), w którym 

obie strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie współpracy przy projekcie platformy 

internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym TopLevelTennis.com. Na prowadzonej 

przez Spółkę platformie zamieszczane będą filmy szkoleniowe o tenisie. Planowana 

współpraca z Bradem Gilbertem zakłada jego aktywny udział w przygotowywaniu i 

udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych oraz dołączenie przez niego do 

akcjonariatu Thunderbolt S.A. poprzez objęcie akcji. Brad Gilbert to uznany na świecie 

były tenisista i trener, który współpracował z największymi gwiazdami m.in. Andre 

Agassim, Andy Roddickiem i Andy Murrayem. Spółka ustali z nim warunki współpracy, 

które zostaną spisane w Term Sheet w terminie do dnia 30 września 2020 r. Zarząd 

Thunderbolt S.A. jest przekonany, że udział Brada Gilberta w projekcie przyczyni się do 

wzrostu sprzedaży subskrypcji i wyższej rozpoznawalności platformy z uwagi na jego 

doświadczenie i światowy wizerunek jako eksperta w tej dyscyplinie sportu. 

 

„Brad Gilbert to wybitna postać w świecie tenisa. Wiele osób, w tym moje pokolenie, całe 

życie wzorowało się na zasadach i radach Gilberta. Jest to jeden z najwybitniejszych 

trenów tenisa na świecie, który ma ogromną wiedzę i doświadczenie możliwe do 

przekazania całemu światu tenisa. Biorąc pod uwagę fakt, iż Brad jest Amerykaninem 

daje to Spółce ogromny potencjał rozwoju sprzedaży na rynku amerykańskim. 

Zdecydowanie jest to postać, za którą będzie podążać Ameryka, ale i również cały świat.” 

- ocenia Tomasz Mrozowski, Prezes Zarządu Spółki Thunderbolt S.A. 

 

W grudniu 2019 r. Spółka podpisała 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.  

 



„Zrealizowaliśmy już nagrania z Ulą Radwańską oraz Dominiką Cibulkovą i jesteśmy pod 

wrażeniem, jaką wiedzę i doświadczenie mają do przekazania te osoby. Tematy nagrań 

zostały dobrane idealnie do potrzeb i osiągnięć gwiazd oraz możliwości przekazania 

najbardziej wartościowych treści. Realizacja nagrań jest na poziomie „kinowym”, co 

bardzo nas cieszy. Aktualnie widzimy bardzo duże zainteresowanie projektem, co 

możemy określić jako tzw. „efekt kuli śnieżnej w biznesie”. Daje nam to nadzieje na 

spektakularny sukces w przyszłości.” - podsumowuje Prezes Mrozowski. 

 

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. 

 

*** 

Kontakt: 

Thunderbolt S.A. (poprzednio ComPress S.A.) - Relacje Inwestorskie 

Artur Górski 

ir@thunderbolt.com.pl 

tel. +48 501-215-243 

www.thunderbolt.com.pl 
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