
Warszawa, dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
spółki Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

Ja niżej podpisany Adrian Jonca, w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej 

spółki Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441533, NIP: 5272687350, REGON: 

146414470 („Spółka”), niniejszym: 

(1) Wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej spółki Enter Air S.A., jak 

również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej przez właściwy organ Spółki. 

(2) Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności: 

a. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie 

prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych 

czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek 

organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej oraz nie biorę 

udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej 

organu; 

b. zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) w stosunku do 

kandydata na członka rady nadzorczej, posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na 

podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 

553, ze zm.) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak i nie 

zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone 

w ww. przepisach; 

c. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

Nr 121, poz. 769, ze zm.); 

d. spełniam kryterium niezależności, o którym mowa w pkt 4.9.2 „Dobrych Praktykach 

Spółek Notowanych na GPW 2021”; 

e. spełniam wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 

2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.); 

f. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, ze zm.). 
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(3) Jednocześnie oświadczam, że jestem Partnerem i Szefem Zespołu Podatkowego kancelarii 

DWF Poland Jamka sp.k. ("DWF Poland"), z którą współpracuję w ramach prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej oraz wspólnikiem (ang. member) spółek DWF LLP i 

DWF Law LLP (DWF Poland, DWF LLP i DWF Law LLP dalej łącznie jako "DWF"), 

podmiotów dominujących w stosunku do DWF Poland.  

DWF świadczyło w przeszłości i świadczy obecnie usługi doradztwa prawnego na rzecz 

Emitenta i spółek Grupy Emitenta. Pomimo iż usługi te nie posiadają znamion znaczących 

stosunków handlowych w odniesieniu do Emitenta czy DWF, a tym samym spełniam 

formalne kryteria niezależności, oświadczam, że nie będę ubiegał się w ramach 

funkcjonowania Rady Nadzorczej o role zarezerwowane dla członków niezależnych. 

(4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze 

zm.) oraz wszelkich danych zawartych w dokumentach osobowych, przedstawionych 

Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie 

Nadzorczej Spółki. 

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ 

na okoliczności w wyżej wymienionym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Adrian Jonca 
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