PRZYKŁADOWE MEILE OD POZWANEGO JAROSLAVA ROSINY JUŻ PO TERMINIE UMOWNYM WPŁATY
WSZYSTKICH ŚRODKÓW.
OD NAJSTARSZEGO – PISOWNIA ORYGINALNA
Meil z dnia 2014.05.19, godz. 20.26
Panie Tomku ...
Przeprzaszam iz sie odzywam tak pozno . Musialem dzisiaj wyjechac , jutro wracam na Slowacje i potem do Polski . Wszystko jest
w porzadku tak jak mowilismy . Jutro dam Panu znac co s finansami .
Dziekuje ...
... ( mam zepsuty telefon )
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
37254009889 egosim
skype : anisoraj12
Meil z dnia 2014.05.21 godz. 14.45

Panie Tomku prosze o przeslanie mailu do Pana Glaska . – W TYM MEILU JEST ZAŁĄCZNIK TJ.
SCAN WEKSLA PODPISANEGO PRZEZ ROSINĘ I PORĘCZONEGO PRZEZ PROFESORA
Pozdrawiam ...
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
37254009889 egosim
skype : anisoraj12

Meil z dnia 2014.06.16 godz. 08.09

Dzien dobry Panowie ...
Potwierdzam termim spotkania u Prof. Bohdana Zakiewicza .
Zapraszamy we wtorek 17.06.2014 o godz. 14:00 pod adres Willa Anin , Pierwsza Poprzeczna
19 , Warszawa-Anin .
Milego dnia zycze ...
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
37254009889 egosim
skype : anisoraj12
Meil z dnia 2014.06.23 godz. 07.22

Dzien dobry Panie Tomku ...
Przepraszam , no situacja sie w czwartek w nocy zmienila , muszalem wyleciec z investorem
poza Europe i dopiero teraz wrocilem .
Za pare godzin dan Panu znac co robie dalej w naszej sprawie .
Dziekuje za zrozumienie ...
Jaroslav Rosina
421905735375

48517966668
37254009889 egosim
skype : anisoraj12
Meil z dnia 2014.06.26 godz. 03.40

Panie Tomku, dopiero teraz zkonczylem w Niemczech ( wczeszniej nie moglem ) . Dzis po
jedenastej godz. bede z powrotem w Warszawie i bede zalatwial nasza sprawe .
Pozdrawiam ...
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
37254009889 egosim
skype : anisoraj12
Meil z dnia 2014.07.31 godz. 22.28

Szanowny Panie Prezesie ...
Na podstawie naszej dzisiejszej rozmowy potwierdzam moje zamiary uregulowac calosc dlugu w
terminie do 08.08.2014 .
Jeszcze raz jestem wdzieczny za zrozumienie i cierpliwosc z Panskiej strony .
Do zobaczenia ...
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
nr.travel-egosim
37254009889
skype : anisoraj12
viber

25.09.2014 ROSINA PODPISUJE OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O UZNANIU DŁUGU

Meil z dnia 2014.09.17 godz. 07.09

Dzien dobry Panie Tomku ...
Potwierdzam nasze wczorajsze uzgodnienie na temat uregulowania zaleglosci . Jutro podam
Panu konkretne informacje .
Pozdrawiam ...
Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
nr.travel-egosim
37254009889
skype : anisoraj12
viber
Meil z dnia 2014.12.05 godz. 07.50

Dzien dobry Panie Prezesie ...

Na podstawie naszej rozmowy potwierdzam aktualnosc mojich zobowiazan i mam nadzieje iz sie
moja finansowa sytuacja rozwiaze w trakcie kilku dni ( godzin ) . Z tego powodu prosze Pana o
jeszcze troche cierpliwosci .
Milego dnia zycze ...

Meil z dnia 2015.01.26 godz. 08.09

Dzien dobry Panie Prezesie ...
Na podstawie naszej piatkowej rozmowy informuje o mojich zamiarach w temacie rozliczenia .
W terminie do 06.02.2015 mam zamiar uzupelnic rozliczenie do 2 mil€ .
W terminie do 28.02.2015 mam zamiar rozliczic kolejne 2 mil€ .
Pozdrawiam ...

*Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
nr.travel-egosim
37254009889
skype:anisoraj12
viber
*Be humble, be patient, be persistent...

10 LUTEGO W WARSZAWIE ROSINA PODPISUJE WEKSEL PLUS
DEKLARACJE WEKSLOWĄ

Meil z dnia 2015.02.12 godz. 08.37

Dzien dobry Panie Tomku ...
Jestem swiadomi zaistnialej sytuacji i zalatwiam potrzebne rzeczy jak najpredzej , jednak dzisiaj
jeszcze nie mam take srodky do dyspozycji . Moge narazie zaproponowac , jesli to Panu pomoze
pozyskac czas , iz Pan moze w mojim imieniu zaproponowac swojim wierzycielom dodatkowe
odskodowanie w wysokosci 10% z kwoty , ktora im Pan zalega . Ja potwierdam zamiar rozliczenia
sie do konca lutego .
Pozdrawiam z pozytywna wiara w nasz wspolny sukces ...

*Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
nr.travel-egosim
37254009889
skype:anisoraj12
viber
*Be humble, be patient, be persistent...

Meil z dnia 2015.04.09 godz. 01.11
Witam Panie Tomku ...
Potwierdzam dla Pana ważna informacje " wchodzę w udziały " .
Wczoraj rano Panu powiedziałem iż może około południa mi sie uda napisać to co powiedziałem w rozmowie telefonicznej .
Jednak mi sie nie udało , bo dopiero teraz zakończyłem spotkania i prace .
Zycze dobranoc ...
*Jaroslav Rosina
421905735375
48517966668
nr.travel-egosim
37254009889
skype:anisoraj12
viber
*Be humble, be patient, be persistent.

17.10
Tomasz Pokrzepa

<t.pokrzepa73@gmail.com>

do Jaroslav
Witam Pana,
Mogę mieć taką nieruchomość jako zabezpieczenie transakcji handlowej.
http://licytacje.tv/ogloszenie/408/108-2016-zloze-kruszywa-z-koncesja-na-wydobycie-rypin
Oferuję Panu pomoc polegającą na udostępnieniu przedmiotowej nieruchomości dla pozyskania finansowania pod
w/w nieruchomość.
Dla mnie idzie wtedy 7 milionów złotych, a jak Pan pozyska więcej to reszta jest Pana i siadamy do stołu jak
załagodzić nasze relacje.
Jeżeli jest Pan zainteresowany czekam do jutra na telefon. Jeżeli nie szukam gdzie indziej.
Pozdrawiam,
tp

---------- Wiadomość przekazana dalej ---------Od: Tomasz Pokrzepa <t.pokrzepa73@gmail.com>
Data: 17 października 2016 14:16
Temat: Pan Jaroslav Rosina
Do: Jaroslav Rosina <anisoraj@gmail.com>

25.10
Tomasz Pokrzepa

<t.pokrzepa73@gmail.com>

do Jaroslav
Witam Pana,
Zgodnie z naszym dzisiejszym spotkaniem u Pana Prezesa Głaska oraz propozycją z mojej strony polubownego
zamknięcia naszej spornej sprawy mającej finał w sędzie proszę, zgodnie z ustaleniami, o przesłanie do
najbliższego czwartku, zgodnie z Pańskimi deklaracjami, Pańskich propozycji dotyczącej współpracy przy
ponownym uruchomieniu projektu APOYO.

27.10
Jaroslav Rosina

do mnie, Slawomir
Dzien dobry Panie Tomku ...
Przesylam propozycje na rozpaczecie współpracy .
Harmonogram do zrealizowania w dwa tygodnie :
1; weryfikacja firmy
2; strategia rozwoju dzialalnosci
3; umowa o udzialach i zarzadzaniu
4; wstrzymanie postepowania sadowego
Pozdrawiam ...
*Jaroslav Rosina

* @g@u
+421905735375
+48517966668
nr.travel-egosim
+37254009889
skype:anisoraj12
viber
*Be humble, be patient, be persistent...

28.10
Tomasz Pokrzepa

<t.pokrzepa73@gmail.com>

do Jaroslav
Witam Panie Jarku,
Dziękuję za przesłane informacje, lecz powiem wprost, że spodziewałem się czegoś więcej po Pańskich
deklaracjach u Pana Prezesa Głaska we wtorek. To co Pan zaproponował nie przedstawia żadnych konkretów i
efektów z nich wynikających, tak więc jest nie do przyjęcia.
Tak jak Panu mówiłem 3 listopada br muszę niestety rozpocząć pracę w Niemczech po to abym miał za co
funkcjonować i miał za co wprowadzić portal znowu na rynek. Muszę bezwzględnie to dzisiaj potwierdzić do
Niemiec.
Abym podjął z Panem rozmowę na propozycję, którą Pan przedstawił wczoraj muszę mieć wpłatę dzisiaj w
wysokości 50 tysięcy złotych i możemy wtedy w przyszłym tygodniu usiąść do stołu i rozmawiać o szczegółach.
Ja wtedy odwołam swój wyjazd do Niemiec.
Jeżeli do dnia 17 listopada br zostaną nasze ustalenia urealnione i potwierdzone jestem w stanie w dniu 17
listopada br wstrzymać wszelkie działania prowadzone w sądzie.

W przeciwnym razie jak Pan się domyśla nie mam podstaw do wstrzymania sprawy sądowej ponieważ z
przesłanego przez Pana harmonogramu niestety nic nie wynika.
Jest Pan zainteresowany to proszę o kontakt. Jeżeli nie poczekajmy spokojnie na sprawę sądową. Ja nie będę
Panu zawracał głowy.

28.10
Tomasz Pokrzepa

<t.pokrzepa73@gmail.com>

do Jaroslav
Panie Jarku,
Jeżeli tak bardzo Pan się boi wpłacić środki finansowe (bo prawnik Panu zakazał jak Pan to powiedział) i ratować
projekt i całą sytuację, to przesyłam dwa dokumenty, Pańskiego autorstwa. Proszę zwrócić uwagę na daty tych
dokumentów. Myślę że wie Pan o czym mówię z punktu wiedzenia prawnego.
Pańska obecna wpłata o której dzisiaj napisałem nie ma żadnego znaczenia w kwestii sprawy sądowej, która się
toczy, ponieważ te dwa dokumenty już załatwiają całą sprawę.
Uważam, że ta wpłata może Panu jedynie tylko bardzo pomóc, a nie zaszkodzić.
Tak więc proszę się zastanowić i ratować co się da jeszcze.
Namawiam do rozsądnego myślenia.
Z poważaniem,
tomasz pokrzepa
2 załączniki

