maj czerwiec
2 lipca
26 lipca

Publikacje Pulsu Biznesu kwestionujące wiarygodność Amber Gold
ABW wszczyna śledtwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów przez Amber
Gold
OLT zawiesza loty czarterowe i składa wniosek o upadłość
Michał Kobosko na Twitterze:
•

27 lipca

„#OLT Dobra reklama Eurolotu w GW "Postaramy się pomóc". Bajka OLT nie
mogła długo potrwać, ale żadna linia nie ma dziś gwarancji przetrwania“

Michał Lisiecki na Twitterze
•
28 lipca

„@Barankiewicz Przemek odwroc trend i zacznij wspierac biznes. Na dzis
dorzucasz Plichcie tylko ciezary z olowiem. Wystarczy bezstronnosc ;-)“ [w
reakcji na tweet z linkiem do demaskacyjnegp artykułu Pulsu Biznesu“)
Michał Lisiecki na Twitterze

•

"@gazeta_wyborcza: LOT nagle podnosi ceny. Po upadku linii OLThttp://bit.ly/
Msfe93 "

•

„A gdyby konsumenci staneli w obronie kwriopijczego OTL?
"@gazeta_wyborcza: LOT nagle podnosi ceny. Po upadku linii OLThttp://bit.ly/
Msfe93 "

•

„cd... “@TygodnikWPROST: LOT jak krwiopijca - podnosi ceny po upadku OLT
Express. Bez sentymentów! http://www.wprost.pl/ar/336440/LOT-jak-krwiopijcapodnosi-ceny-po-upadku-OLT-Express/ … #Przypadek #Lot”

29 lipca

Michał Lisiecki na Twitterze
31 lipca

•

"NBP BFG KNF UOKiK MF I KGP planują kampanię, która ma przestrzegać
przed korzystaniem z parabanków" - a co z Bankami I Banksterami pytam?
Michał Kobosko na Twitterze:

3 sierpnia

•

„Amber Gold uważa, że notatka ABW jest prawdziwa. "Żaden funkcjonariusz nie
może potwierdzić jej istnienia, gdyż złamałby klauzulę tajności".

•

„Komunikat Amber Gold: dziś o 14.50 złożyli zawiadomienie o podejrzeniu
przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publ.“

•

„Nici z zapowiadanej na dziś konf. prasowej szefa Amber Gold. Rozesłał właśnie
info, że konferencja będzie, ale w poniedziałek o 10.00 rano.“

•

„Ksiądz pana wini, pan księdza. Plichta oskarża ABW i KNF, urzędy jadą na
niego. Tylko klienci i pracownicy nie wiedzą, czy dostaną pieniądze“

•

Michał Kobosko na Twitterze:
„Za dużo byłao przypadków, żeby wierzyć w czyste intencje organów,. Czekamy
na więcej danych.“;

•

„Właściciel Wprost jest przedsiębiorcą i ma prawo bronić innego przedsiębiorcy.
Za dużo firm upadło przez działania urzędów.“

•

„Mamy też [...] 1. zdjęcie Plichty z Amber Gold“
Michał Lisiecki na Twitterze:

5 sierpnia

W Businessweek odkrywamy karty dotyczace AmberGold/OLT i twarz wlasciciela.
W tym sporze stoje zdecydowanie po stronie przedsiebiorcy.
OTL/Amber klienci z biletami za 99 pln i lokatami powinni bronic tych firm zamiast
kibicowac medialnej nagonce. Tanje loty i moze bez strat
O 14tej wiecej: "@TygodnikWPROST: Prezes Amber Gold: nie jesteśmy piramidą!
bit.ly/N6BeZS #AmberGold #plichta #biznes"

http://

konferencja prasowa szefa Amber Gold
Wprost:
Zajawka artykułu na okładce: „Szef Amber Gold kontratakuje. Mamy jego zdjęcie.”

6 sierpnia

Wprost
„Złoto dla naiwnych. Ambitny biznesmen, któremu politycy, urzędnicy i konkurencja
rzucają kłody pod nogi, czy może wielki kombinator na drodze do spektakularnego
bankructwa? Kim jest właściciel Amber Gold i OLT Express?“
Wprost
„Handluję złotem, nie kradnę.“ Moje linie lotnicze zalazły za skórę LOT-owi i skarbowi
państwa, dlatego zniszczono mnie i moje dzieci – OLT Express i Amber Gold – mówi
w rozmowie z „Bloomberg Businessweek Polska” i „Wprost” Marcin Plichta.

Wprost
13
sierpnia

(pierwszy artykuł ujawniający powiązania Michała Tuska z OLT)

16
sierpnia

„Tusk kontra Tusk. Wpadki Michała Tuska mogą pogrążyć premiera” [okładka]
Amber Gold – decyzja o likwidacji spólki i wypowiedzeniu klientom umów
depozytów towarowych
Wprost

20
sierpnia

21
sierpnia

„Gorączka złota. Gdzie jest kasa Amber Gold. Taki parabank jakie państwo” [okładka]

•

Michał Lisiecki na Twitterze:
W sprawie Amber G. powoli ROZUM dochodzi do glosu! Sadowski: Amber
Gold? Oszukanym nie należy się pomoc państwa wprost.pl/ar/340587/
Sado
…
http://www.

wski-Amber-Gold-Oszukanym-nie-nalezy-sie-pomoc-panstwa/#.UDPE2fjiXko.twitter

24
sierpnia

•

Michał Lisiecki na Twitterze:
Wielu "ekspertow" wie jednak lepiej, ferujac smieciowe wyroki w mediach.
UOKiK: Amber Gold nie oszukiwał klientów wprost.pl/ar/341217/UOKi
…
http://www.

#.UDeQqW5gj2M.twitter

K-Amber-Gold-nie-oszukiwal-klientow/

3 września
10
września

Wprost
„Kulisy powstania Amber Gold” [zajawka artykułu na okładce]
Wprost
„Kumple. Syne premiera w rękach Giertycha.” [okładka]

