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Către:    Bursa de Valori București S.A. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară  

  

RAPORT CURENT 10/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața republicată, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 

financiare si operațiuni de piața cu completările și modificările ulterioare  și Codul Bursei de Valori 

București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.  

Data raportului      02.05.2022 

Denumirea societății      AIR CLAIM S.A.  

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: Îndreptare eroare materială privind procentul din 

capitalul social reprezentat de acționarii care au votat în favoarea hotărârii înscrise la 

Punctul 7 din Hotărârea AGOA din data de 20.04.2022 

Conducerea AIR CLAIM S.A., denumită în continuare „Compania”, informează piața ca, in cadrul 

Punctului 7 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2022, s-a 

strecurat o eroare materiala, privind procentul din capitalul social reprezentat de acționarii care au 

votat în favoarea hotărârii, si anume, a fost trecut greșit 58,9164 % din capitalul social in loc de 

44,6060 % cum este corect, conform votului acționarilor societății. 

Astfel, după îndreptarea erorii materiale, procentul din capitalul social reprezentat de acționarii 

care au votat în favoarea hotărârii este de 44,6060 %, iar Punctul 7 din Hotărârea A.G.O.A. din 

20.04.2022, va avea următorul cuprins: 

„Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 44,6060 % din capitalul social și 

58,9164 % din voturile exprimate, aprobă politica de remunerare în conformitate cu Art. 106 și 107 

din Legea 24/2017 republicată după cum urmează: Mandatul administratorilor și directorului 

general al Societății va fi neremunerat” 

Eroarea materială va fi remediată în cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

din data de 20.04.2022 ce va fi depusă al Registrul Comerțului și va fi comunicată acționarilor care 

au votat in cadrul A.G.O.A. din 20.04.2022, precum si la BVB, ASF si Depozitarul Central (după caz). 
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Tunescu George Daniel  

Președinte C.A.   


