
Raport bieżący nr 9/2018 

Data sporządzenia: 2018-04-23 

Temat: Zakończenie kontraktacji programu handlowego z lotniska London Gatwick  

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018,  Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że 

w dniu 23 kwietnia 2018 r., spółka zależna od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. – zawarła umowę 

ze spółką The Golden Holiday Company Limited (nazwa handlowa: Golden Holidays) z siedzibą 

w Horsham (Wielka Brytania) i zakończyła w ten sposób proces kontraktacji programu handlowego 

realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW) na sezon Lato 2018 - Jesień 2018.  

Poza umową z Golden Holidays oraz umową z Sunvil Holidays (o której Spółka informowała 

w raporcie bieżącym 2/2018), na program handlowy z lotniska LGW składają się również umowy 

podpisane przez Enter Air sp. z o.o. z Serenity Holidays Limited z siedzibą w Hampshire (Wielka 

Brytania) w dniu 6 marca 2018 r., oraz umowa z  Alban Travel Ltd z siedzibą w Londynie z dnia 14 

marca 2018 r. 

Łączna wartość zakontraktowanego programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick 

(LGW) na sezon Lato 2018 - Jesień 2018 wynosi około 10.473.757 USD (słownie: dziesięć milionów 

czterysta siedemdziesiąci trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem dolarów amerykańskich) 

i obejmuje następujące kontrakty: 

1. Umowa z Sunvil International Sales Ltd. o wartości ok. 6.400.000 USD 

2. Umowa z Golden Holidays o wartości ok. 1.166.100 USD 

3. Umowa z Serenity Holidays Limited o wartości ok. 2.159.217 USD 

4. Umowa z Alban Travel Ltd o wartości ok. 748.440 USD. 

Zakończenie procesu kontraktacji programu handlowego z lotniska GTW zostało zakwalifikowane jako 

informacja poufna ze względu na jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air oraz znaczenie 

bazy operacyjnej Spółki w Wielkiej Brytanii. 

Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych umów nie jest możliwa do 

ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, 

a ostateczna wartość poszczególnych umów może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na 

wartość świadczeń wynikających z umów wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w każdej 

z umów tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. 

Rozliczenia z tytułu przedmiotowych umów będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem 

poszczególnych lotów charterowych. 

Wszystkie umowy przewidują dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania 

rejsów przez biuro podróży, których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu 

wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.  

 

Umowy nie zawierają postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych 

przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami. 
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