
Către:    Bursa de Valori București S.A.   

Autoritatea de Supraveghere Financiară  

  

RAPORT CURENT 11/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

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

operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare.  

Data raportului      02.06.2022  

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: Tranzacții conform Art. 19 MAR  

Conducerea AIR CLAIM S.A., denumită în continuare „Compania”, informează piața despre tranzacțiile 
efectuate care intră sub incidența art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață. 

Tranzacțiile au fost efectuate de către Tunescu George Daniel, Președintele C.A. în data de 30.05.2022.  

  

Tranzacțiile au fost notificate Companiei în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare. 

Tranzacțiile pot fi consultate pe paginile următoare, atașate acestui raport.  

  

  

Tunescu George Daniel  

Președinte C.A.  

  

  

 

 

 



Către:  

Autoritatea de Supraveghere Financiară  

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață  

  

AIR CLAIM S.A.  

 

Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere, 

precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 alin. (1) din Regulamentul 

UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016.  

  

1.  Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă 

cu aceasta  

(a)  Numele  TUNESCU GEORGE DANIEL  

2.  Motivul notificării  

(a)  Poziție/funcție  Președintele Consiliului de Administrație  

(b)  Notificarea inițială/Modificare  Notificarea inițială 

3.  Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor  

(a)  Denumirea  AIR CLAIM S.A.  

(b)  LEI  7872006XDXOLOKLBOR89  

4.1  Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile  

(a)  Descrierea instrumentului 

financiar, a tipului de instrument 

Codul de identificare  

ACTIUNI  

  
ROTNUON975Y2  

(b)  Natura tranzacției  VANZARE  

(c)  Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele)  
Prețul (prețurile) 

1.30 
Volumul (volumele) 

190120 

(d)  Informații agregate:  

— Volumul agregat  

— Preț  

  
190120 unități  
1.30/unitate  

(e)  Data tranzacției  30.05.2022 

(f)  Locul tranzacției  OTC  

 


