Kielce, dnia 29. 07. 2015 roku

Użytkownicy i klubowicze
portalu www.wspieramyklub.pl
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa liczną korespondencję w sprawie portalu www.wspieramyklub.pl przedstawiam
informację z prośbą o zapoznanie się.
W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić Państwu kilka słów o mojej osobie, która odpowiada za Spółkę APOYO
Sport Sp. z o.o. oraz portal www.wspieramyklub.pl . W 2002 roku po śmierci mojego Taty Władysława Pokrzepy –
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rozpocząłem pracę jako doradca wojewody
świętokrzyskiego a następnie jako z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Po czterech latach pracy w Urzędzie Wojewódzkim w kwietniu 2006 założyłem własną działalność
gospodarczą pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne. Podczas mojej ponad pięcioletniej działalności
gospodarczej zrealizowaliśmy wraz z zespołem ponad 50 inwestycji na terenie województwa świętokrzyskiego
zatrudniając na umowę o pracę prawie 100 osób, uczciwie płacąc podatki. W trakcie trwania działalności
zgromadziliśmy również duży majątek w nieruchomościach tj. ponad 12 mln złotych. W grudniu 2011 roku wpadłem w
duże problemy finansowe, z faktu iż ktoś chciał przejąć jedną z moich nieruchomości (Kielce, ul. Transportowców 15 –
wartość ponad 10 mln złotych). Najlepiej było to zrobić wpędzając mnie w problemy. Tak się też stało.
Ze względu na fakt iż jestem ojcem 17-letniej Julii i 5-cio letniego Maćka postanowiłem nie poddawać się
i stawić czoła wyzwaniu jakie przede mną postawiło życie. Niezależnie od powyższego, nie szukając ucieczki lub innych
dziwnych rozwiązań, podjąłem starania aby w sposób uczciwy i konsekwentny dążyć do celu, którym jest spłata
całości mojego zadłużenia wobec wszystkich kontrahentów, jak również rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Udało
mi się pozyskać pierwszego Partnera – Pana Jana Potockiego, który zainwestował w nasz projekt znaczne środki
finansowe i umożliwił wprowadzanie w życie portalu www.wspieramyklub.pl. Nigdy również nie starałem się
ukrywać, chociażby w Internecie, moich starych problemów, pomimo wielu takich sugestii. To samo dotyczyło mojego
całego majątku. Nigdy również nie starałem się kierować z „tylnego siedzenia” ponieważ uznałem, że trzeba losowi
stawić czoła nie chowając głowy w piasek. Wyznaję zasadę, że w dzisiejszych czasach nie jest sztuką paść na kolana.
Sztuką jest się podnieść.
W marcu 2013 roku od podstaw rozpocząłem wprowadzać w Internecie przedsięwzięcie
www.wspieramyklub.pl ,którego do tej pory nie było na rynku internetowym, a które budzi wiele pozytywnych
emocji. Wiedząc o moich problemach z przeszłości, bo nigdy ich nie ukrywałem, dołączyło się do nas ponad 50
ogólnopolskich organizacji, które są dzisiaj partnerami portalu oraz prawie 300 klubów sportowych i ponad 150
talentów sportowych. Dumny jestem, że pomimo wiedzy o moich problemach ludzie Ci oraz ich Organizacje wyrazili
chęć współpracy i dialogu dla rozwoju portalu oraz realnej zmiany w polskim sporcie. Niezależnie od problemów,
które mnie kiedyś spotkały moim nadrzędnym celem jest uczciwe rozwiązanie wszystkich problemów finansowych
z przeszłości oraz zrobienie pozytywnej rewolucji w polskim sporcie – co już się staje faktem, a następnie w obszarze
polskiej edukacji, zdrowiu i przedsiębiorczości.

Mając na uwadze powyższe proszę mieć świadomość , że macie Państwo do czynienia z człowiekiem, który kiedyś
zbankrutował lecz w sposób uczciwy i zdeterminowany walczy aby móc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie
warto nigdy się poddawać, nawet, gdy kiedyś na świat trzeba patrzeć z poziomu kolan. Wprowadzając nasze
przedsięwzięcie w życie sam znalazł nas Inwestor Pan Jaroslav Rosina – v-ce Prezydent European Technologic Platform
„EARTH ENERGY”, który w dniu 25 lutego 2014 roku podpisał z nami umowę inwestycyjną poświadczoną notarialnie
na kwotę 18 milionów złotych na realizację i rozwój portalu sportowego (www.wspieramyklub.pl) oraz edukacyjnego,
zdrowotnego i przedsiębiorczości. Pomimo nie wywiązania się Pana Jaroslava Rosiny z terminów umownych cierpliwie
czekaliśmy będąc z Inwestorem w stałym kontakcie i zapewniani przez Niego o realizacji umowy.
Po kolejnej niedotrzymanej obietnicy przekazania nam środków wynikających z umowy na koniec 2014 roku, w dniu
26 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy pisemne zapewnienie od Pana Jaroslava Rosiny o przekazaniu nam
równowartości kwoty 2 milionów euro do dnia 6 lutego 2015 roku, oraz kolejnej takiej samej kwoty do dnia 28 lutego
2015 roku. Na bazie umowy notarialnej, korespondencji Pana Jaroslava Rosiny i Jego zgodzie na upublicznienie
korespondencji osobiście jako prezes zarządu spółki podjąłem decyzję o kolejnym wsparciu finansowym klubów
zrzeszonych w portalu spełniających warunki wsparcia. Pierwsze wypłacone wsparcie za 2013 rok dla 28 klubów
w wysokości łącznej ponad 41 tys. złotych oraz decyzja o kolejnej kwocie wsparcia ustalona na poziomie 4200 zł na
jeden klub, została podjęta pomimo faktu, że spółka jeszcze nie przynosiła zysków. Łączna kwota wsparcia wynosi
ponad 160 tys. złotych i pomimo faktu, że spółka jeszcze nie zarabia została ona potraktowana jako inwestycja w
portal i podziękowanie dla Was, że z nami jesteście i budujecie coś nowego w polskim sporcie. Niestety w/w terminy
wpłaty środków nie zostały dotrzymane przez Pana Jaroslava Rosinę, pomimo jeszcze kolejnych zapewnień. Wiara
w realizację deklaracji Pana Jaroslava Rosiny zahamowała rozwój portalu jak również postawiła nas w bardzo złym
świetle, wprowadzając w znaczne problemy finansowe. Obecnie udziałowcy Spółki podjęli decyzję o skierowaniu
sprawy Pana Jaroslava Rosiny na drogę postępowania sądowego oraz prokuratorskiego w celu uznania racji i
dochodzenia roszczeń.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że brak wpłaty Pana Jaroslava Rosiny mógł być podstawą do wycofania
się z dotacji dla Państwa, lecz jak Państwo wiecie nikt takiej decyzji nie podjął i nie podejmie. Nie wycofamy się
z wypłaty Państwu dotacji, pomimo znacznych już opóźnień wynikających nie z naszej winy.
Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkoma nowymi Partnerami celem niezwłocznego wypłacenia Państwu dotacji
i zrobienia nowego „rozdania” w portalu, tak aby entuzjazm, który kiedyś miał miejsce mógł powrócić z podwojoną
siłą.
Chciałbym Państwu oświadczyć, że celem nadrzędnym naszego portalu jest:
- dokonanie niezwłocznie wypłaty kolejnej dotacji dla Państwa,
- wprowadzenie nowych funkcjonalności do portalu z których będziecie Państwo mogli korzystać,
- organizacja przedsięwzięcia Prestige Sport Club, które przyniesie znaczne korzyści finansowe dla Państwa.
Mając na uwadze powyższe chcę abyście Państwo wiedzieli, że zespół www.wspieramyklub.pl składa się z uczciwych
ludzi, którzy pomimo braku doświadczenia w segmencie portali społecznościowych zrobili i wprowadzili w życie
pozytywną rewolucję, którą dzisiaj chcemy rozwijać i wprowadzać na inne rynki, gdzie największym beneficjentem
pomocy będą polskie klubu i organizacje sportowe wraz z talentami sportowymi. W tym miejscu zwracam się do
Państwa z apelem. Jeżeli uznacie Państwo moje powyższe wyjaśnienia oraz nasze przedsięwzięcie za uczciwe proszę
również pomóżcie nam.

Poszukujemy Osób/Firm/Instytucji, które dostrzegą potencjał w naszym projekcie, a które chciałyby w nim
uczestniczyć, zarabiać środki i wprowadzić go na rynki zagraniczne. Jesteśmy otwarci na wprowadzenie do całego
przedsięwzięcia nowych Partnerów – udziałowców, którzy mogą zostać współwłaścicielami internetowej rewolucji
w polskim sporcie, edukacji, zdrowiu i przedsiębiorczości.
Prosimy również Państwa o kolportaż tej korespondencji wśród własnego otoczenia poprzez dostępne Państwu
kanały dystrybucji. Być może koło Państwa są nasi nowi Partnerzy, a tym samym wspierający Państwa.
Wiem najlepiej dzisiaj jak ciężko jest zrobić coś pozytywnego mając nie najlepszą historię, lecz również wiem
doskonale, że uczciwość zawsze pozwoli kiedyś stanąć na wyprostowanych nogach.
Niezależnie od powyższego portal nasz będzie informował Państwa o wszelkich naszych działaniach w odstępach
dwutygodniowych począwszy od dzisiejszej korespondencji.
Jeżeli wypłata wsparcia będzie się jeszcze przeciągać, to zaproponujemy Państwu rozwiązanie, które wierzę
usatysfakcjonuje Was jako użytkowników portalu. O szczegółach Państwa poinformujemy najpóźniej w kolejnej
korespondencji.
W przypadku chęci poznania wszystkich szczegółów i dokumentów dotyczących mojej osoby oraz portalu
www.wspieramyklub.pl pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Tomasz Pokrzepa
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