Enter Air S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, Polska,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441533)
Oświadczenie
Mając na uwadze informacje zawarte w prospekcie emisyjnym Emitenta zatwierdzonym dnia
23 listopada 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/97/13/15
(„Prospekt”) dotyczące opisu postępowań sądowych i administracyjnych, przedstawiamy
poniżej zaktualizowane informacje na temat statusu wskazanych tam postępowań.
Postępowanie w przedmiocie ustalenia skuteczności umowy sprzedaży udziałów w EA ZOO
z dnia 9 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Tomaszem Balcerzakiem jako sprzedającym
a Marcinem Kubrakiem, Grzegorzem Polanieckim, Andrzejem Kobielskim, Grzegorzem
Badziakiem i Mariuszem Olechno jako kupującymi ("Kupujący") zostało w całości
zakończone. Powództwo przeciwko Kupującym zostało cofnięte, zaś powództwo wzajemne
wytoczone przez Kupujących o ustalenie, że ww. umowa sprzedaży udziałów w EA ZOO jest
ważna i skuteczna, a oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy przez Tomasza Balcerzaka
nie wywołują skutków prawnych, zostało uznane w całości. Wskutek cofnięcia powództwa
przeciwko Kupującym, postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Z uwagi zaś
na uznanie powództwa wzajemnego, został wydany wyrok stwierdzający skuteczność nabycia
udziałów w EA ZOO przez Kupujących.
Powyższe potwierdza, że Emitent, który posiada obecnie 100% w kapitale zakładowym EA
ZOO, nie mógłby zostać zobowiązany do przeniesienia spornych udziałów wskutek uznania,
że Emitent nabył sporne udziały od podmiotu nieuprawnionego.
W odniesieniu do postępowania z powództwa Enter Air sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
("EA ZOO") przeciwko Bingo Airways sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oraz byłym
pracownikom EA ZOO, Emitent wskazuje, że postępowanie to zostało umorzone w części
dotyczącej Tomasza Balcerzaka, gdyż EA ZOO cofnęła w tym zakresie powództwo (oraz
wniosek o ściganie w postępowaniu karnym). W pozostałych zakresie, postępowanie jest na
etapie pierwszoinstancyjnym. Ponadto, według stanu na dzień sporządzenia niniejszej
informacji, zabezpieczenie roszczenia, udzielone w toku powyższego postępowania na rzecz
EA ZOO, pozostaje uchylone w odniesieniu do wszystkich pozwanych.
Powyższe informacje mają charakter wyjaśniający i zostały przedstawione w związku
z treścią oświadczeń Emitenta z dnia 14.12.2015 oraz 20.12.2015. W ocenie Emitenta
powyższe informacje nie wypełniają przesłanek aktualizujących obowiązki informacyjne
Emitenta w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Z uwagi na zakończenie lub częściowe zakończenie wymienionych wyżej postępowań,
Emitent podjął decyzję, że zaczernienie fragmentów opisu tych postępowań, dokonane
stosownie do informacji przedstawionej w Oświadczeniu Emitenta z dnia 14.12.2015, będzie
miało charakter trwały. Jednocześnie, Emitent w całości podtrzymuje, przedstawione
we wcześniejszych oświadczeniach, stanowisko dotyczące oceny zaczernionych fragmentów.

