
Raport curent 18/2021 
întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului      22.12.2021  

Denumirea societății                                AIR CLAIM S.A.  („Societatea”) 

Sediul social        Str. Miron Costin, nr. 65, loc. Constanta, jud. Constanta  

Telefon        0726 515 252  

Email         investitori@airclaim.com  

Nr. înreg. la ONRC      J13/1414/2018  

Cod unic de înregistrare    39395976  

Capital social subscris și vărsat  440.000 lei  

Număr de acțiuni      4.400.000   

Simbol         CLAIM  

Piața de tranzacționare    SMT AeRO Premium   

 

Evenimente importante de raportat: Demisia Directorului General; Numirea unui Director 

General; Demisia a doi membri din funcția a de membru al Consiliului de Administratie al 

Companiei; Numirea a doi membri interimari în Consiliul de Administratie; 

 

1. AIR CLAIM S.A. informează investitorii că în data de 21.12.2021 a primit 

demisia domnului Mihail Coteș din funcția de director general al societății 

Demisia domnului Coteș are în vedere evitarea oricăror interpretări contradictorii cu privire la un 

potențial conflict de interese generat de calitatea de avocat și este conformă cu intenția societății, 

menționată inclusiv în ultimul raport semestrial1, de a limita până la eliminare riscul suprapunerii de 

roluri îndeplinite de domnia sa.  

Contractele de asistență juridică încheiate între Societate și Cabinetul de avocat al domnului Coteș au 

fost încheiate cu respectarea tuturor prevederilor legale (făcând obiectul unor decizii ale C.A. cu 

abținerea domnului Coteș, fiind ținut un registru al conflictelor de interese, fără a fi depășite 

plafoanele aferente tranzacțiilor cu afiliații). Cu toate acestea, cu ocazia ședinței de admitere la 

tranzacționare, AIR CLAIM și-a luat angajamentul de soluționa această situație care poate lăsa 

impresia unui conflict de interese. 

 
1 „La recomandarea Comisiei de admitere la tranzacționare a BVB convocată pentru a decide asupra listării acțiunilor Air 
Claim S.A. pe SMT- piața AeRO, deși nu s-au identificat conflicte de interese între Directorul general și Societate, conducerea 
companiei intenționează să limiteze, în dreptul Directorului general, suprapunerea de roluri – prestator de servicii și membru 
al conducerii Societății.” Paragraful poate fi regăsit în raportul aferent semestrului I, la pagina 16 - 
https://bvb.ro/info/Raportari/CLAIM/CLAIM_20210930185131_RAPORT-SEMESTRUL-1-2021-CLAIM-FINAL.pdf  

https://bvb.ro/info/Raportari/CLAIM/CLAIM_20210930185131_RAPORT-SEMESTRUL-1-2021-CLAIM-FINAL.pdf


La data de 21.10.2021, AIR CLAIM a transmis public, atât prin publicarea pe website-ul propriu, în 

presă cât și prin abordare directă, o cerere de ofertă de servicii juridice, prin care s-a încercat 

identificarea unei colaborări cu un alt cabinet de avocatură (sau altă formă de exercitare a profesiei), 

în condiții similare celor de care beneficiază Societatea în momentul de față. Termenul inițial al 

ofertei a fost 31.10.2021, însă aceasta a rămas valabilă în continuare, fiind și ulterior efectuate 

constant demersuri în acest sens. Având în vedere că până la data de 21.12.2021 nu au fost 

recepționate oferte în acord cu condițiile propuse, domnul Coteș, de comun acord cu Societatea, și-a 

prezentat demisia pentru a fi înlăturată suprapunerea de roluri. (Cererea de ofertă poate fi studiată prin 

accesarea următorului link: https://airclaim.com/ro/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/solicitare-oferta-

servicii-juridice.pdf)  

Domnul Coteș își manifestă deplina încredere în dezvoltarea activității AIR CLAIM și într-o evoluție 

ascendentă a rezultatelor financiare ale companiei, o dovadă în acest sens fiind menținerea calității 

de acționar al societății cu un procent relevant. 

„Am convingerea că AIR CLAIM va continua evoluția ascendentă în piața relevantă, sprijinind cu succes 

tot mai mulți pasageri ai zborurilor afectate de întârzieri sau anulari să obțină despăgubirile la care 

sunt îndreptățiți. Reluarea traficului aerian, încheierea diverselor parteneriate, inclusiv cu companii 

aeriene, precum și dezvoltarea de noi proiecte, apreciez ca reprezintă factorii ce vor determina 

creșterea afacerii precum și a profitabilității”, a declarat domnul Coteș. 

Din calitatea sa de acționar și de avocat (specializat cu precădere în dreptul aviației și litigii), dl. 

Mihail Coteș va susține în continuare dezvoltarea societății și îmbunătățirea performanței financiare. 

Astfel, colaborarea cu cabinetul de avocat al domnului Coteș va continua în aceleași condiții 

preferențiale (preț redus, echipă alocată exclusiv AIR CLAIM, termene de plată de 12 luni etc.) 

2. Consiliul de administrație al AIR CLAIM SA, întrunit în ședință în data de 

21.12.2021, ca urmare a demisiei domnului Mihail Coteș,  a decis numirea 

domnului STRĂUȚ DAN ANDREI în funcția de Director General al Societății, 

începând cu data de 22.12.2021 

Până la data de 26.08.2021 dl. Străuț a ocupat funcția de administrator al AIR CLAIM SA., numirea sa 

în poziția de CEO fiind o oprtunitate pentru companie de a valorifica experiența acumulată de acesta. 

Mandatul de director general al domnului Străuţ Dan-Andrei va expira la data de 14 februarie 2023. 

Dl. STRĂUȚ DAN ANDREI este antreprenor și investitor, având peste 10 ani de experiență în 

domeniul vânzărilor online, fiind un excelent cunoscător al domeniului de  

customer profiling. 

„Odată cu admiterea la tranzacționare în cadrul sistemului multifuncțional operat de BVB și cu 

parcurgerea primelor luni de la listare, dezvoltarea societății a intrat într-o nouă etapă, în care 

definitorie este orientarea spre creșterea profitabilității și a asigurării unui grad înalt de transparență 

pentru investitori. Ne propunem în acest sens, majorarea cotei de piață,  dezvoltarea liniilor de business 

existente și identificarea unor noi oportunități.” a declarat dl. Străuț cu ocazia numirii sale. 

https://airclaim.com/ro/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/solicitare-oferta-servicii-juridice.pdf
https://airclaim.com/ro/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/solicitare-oferta-servicii-juridice.pdf


3. AIR CLAIM S.A. informează investitorii că în data de 21.12.2021 a primit 

demisiile lui Mihail Coteș și a lui Ene Bogdan Mihaiță din funcțiile de membri ai 

Consiliului de Administrație 

 

4. Consiliul de administrație al AIR CLAIM S.A., întrunit în ședință în data de 

21.12.2021, ca urmare a demisiilor celor 2 membri din Consiliul de 

Administrare,  a decis: a) numirea domnului STRĂUȚ DAN ANDREI în funcția de 

membru interimar al Consiliul de Administrație, începând cu data de 

22.12.2021; b) numirea domnului NEGUȘ CRISTIAN în funcția de membru 

interimar al Consiliul de Administrație, începând cu data de 22.12.2021.  

 
• Mandatul de administrator provizoriu al domnului Negus Cristian va expira la data de 12 

aprilie 2023. 

• Mandatul de administrator provizoriu al domnului Străuţ Dan-Andrei va expira la data de 14 

februarie 2023. 

 

 

 

Tunescu George Daniel  

Președinte C.A. 

 

 


