
 
 

 

                                

 

 

 

     MEMORANDUM 

întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acţiunilor emise de 

                    AIR CLAIM S.A. 
în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare  

   al Bursei de Valori București 

  

 

Data :  23 iunie 2021 

 

 

 

             

 

       

       

        Consultant autorizat:  

Potenţialii investitori în societăţile admise în cadrul SMT 

trebuie să fie în cunoștinţă de cauză cu privire la faptul 

că sistemul multilateral de tranzacţionare este o piaţă 

pentru care există tendinţa să se atașeze un risc 

investiţional mai ridicat decât pentru societăţile admise 

la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI  

 

După realizarea verificărilor rezonabile și a luării tuturor măsurilor rezonabile în acest 

sens, Emitentul declară că, după cunoștința sa, prezentul Memorandum (Document, 

Document de Prezentare) cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la 

Emitent și instrumentele care fac obiectul admiterii la tranzacționare, că informațiile 

cuprinse în acest Document sau la care acesta face referire sunt conforme cu realitatea 

sub toate aspectele importante și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ 

conținutul acestuia, iar opiniile și intențiile exprimate în prezentul Document sunt 

declarate în mod onest. 

Estimările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt 

oferite cu bună credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. 

Prezentul Document nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului 

(UE) 1129/2017 sau ale legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață, iar informația cuprinsă în Memorandum poate fi supusă completărilor și 

modificărilor ulterioare, fără o notificare prealabilă. 

Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio 

ofertă sau recomandare de a cumpăra valorile mobiliare la care se face referire în 

cadrul acestuia. 
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1. Persoane responsabile 

Pentru caracterul exact, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului 

document în toate aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. Tunescu 

George-Daniel, Președinte al Consiliu de Administrație al AIR CLAIM S.A. denumită, în 

continuare, „AIR CLAIM”, respectiv, „Societatea” sau „Emitentul”.  

Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor 

Societății este SSIF GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate 

de Director General, care își asumă răspunderea pentru profesionalismul și calitatea 

prelucrării și prezentării informației oferite de Emitent. De asemenea, Consultantul 

declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul 

Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură 

să afecteze semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că nu a condus o 

verificare independentă a informațiilor puse la dispoziție de către Emitent și nu acordă 

nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau 

completitudinea acestor informații. Nimic din conținutul prezentului document nu este 

și nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garanție a Consultantului în nicio privință 

și acesta declină orice răspundere în legătură cu acest Memorandum și cu 

performanțele viitoare ale Emitentului. 

2. Nume emitent 

Emitentul acțiunilor obiect al prezentului Memorandum este AIR CLAIM S.A., persoană 

juridică română de drept privat organizată sub forma unei societăți pe acțiuni și 

funcționând în conformitate cu legile române aplicabile. 

3. Domeniu de activitate 

Potrivit Actului Constitutiv, domeniul principal de activitate al Societății este ”Activități 

conexe pentru transporturi”.  

4. Cod CAEN 

Activitatea principală desfășurată de Societate o reprezintă ”Activități de servicii anexe 

transporturilor aeriene”, potrivit codului CAEN 5223.  

5. Cod fiscal / CUI 

Codul unic de identificare fiscală a Societății este: RO39395976. 

6. Număr de înregistrare la Registrul Comerțului 

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Constanța cu numărul de înregistrare J13/1414/23.05.2018. 
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7. Adresa 

Sediul social al AIR CLAIM S.A. este în Constanța, strada Miron Costin nr. 65, 

mansarda, județ Constanța. 

8. Date de contact 

Telefon:  0726.51.52.52 

Email:  investitori@airclaim.com 

Website: https://airclaim.com/ 

9. Numele persoanei de legătură cu BVB 

Numele persoanei de legătură cu BVB : dl. Coteș Mihail-Adrian, Director General. 

10. Simbolul de tranzacționare 

Simbolul de tranzacționare:    CLAIM   

11. Codul ISIN, LEI și FISN 

Cod ISIN: ROTNUON975Y2 

Cod LEI:  7872006XDXOLOKLBOR89 

Cod FISN: AIR CLM/REGSHS RON0.1 

 

12. Scurt istoric al Societății 

AIR CLAIM SRL s-a înființat la mijlocul anului 2018 răspunzând unei nevoi de piață: 

fondatorul companiei a observat că, deși avea nevoie de un astfel de serviciu, nu exista 

niciun furnizor autohton sau furnizor străin cu customer support în limba română care 

să ofere un nivel cel puțin mediu de exigență, diligență și profesionalism ale serviciilor 

oferite în cadrul pieței dedicate. Astfel, AIR CLAIM a luat ființă căutând să ofere cel 

mai simplu și eficient serviciu autohton de facilitare a obținerii despăgubirilor pentru 

pasagerii transportului aerian. Acesta a cunoscut în mod constant îmbunătățiri 

semnificative precum încorporarea unor componente de A.I.1  și oferirea de servicii 

complementare clienților săi precum reprezentarea în instanță, consiliere sau 

achiziționarea și plata imediată a creanțelor pasagerilor eligibili. 

 

 
1 A.I. (Artificial Intelligence) – Inteligență artificială : sisteme tehnice capabile să își adapteze, într-o anumită măsură, 
comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom 

mailto:investitori@airclaim.com
https://airclaim.com/
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2018 – înființarea Societății, crearea platformei online și stabilirea parteneriatelor 

strategice 

Anul 2018 a fost anul de debut în care Societatea și-a concentrat eforturile și capitalul 

pentru crearea și dezvoltarea platformei principale, a legăturilor cu furnizorii și 

companiile aeriene, formarea echipei și simplificarea procesului de intermediere cu 

operatorii aerieni. 

2019 – rezultate financiare spectaculoase încă din primul an de activitate 

În urma unor investiții semnificative în activitatea de marketing și optimizare SEO2, 

completate de experiența în domeniul vânzărilor online și marketing a celor doi 

administratori, în 2019 AIR CLAIM a obținut o cifră de afaceri de 2,99 milioane lei și 

un profit net de 2,57 milioane lei, echivalentul unei marje de profit de 85,27%. 

Fig. 1 Trafic website în anul 2019 

 

 

2020 – reorientare strategică și regândirea modelului de business 

Deși anul 2020 a fost unul dezastruos pentru industria aviatică și pentru turismul din 

întreaga lume,  pe fondul epidemiei COVID-19, AIR CLAIM a reușit nu doar 

performanța de a obține un profit de 1 milion de lei la o cifră de afaceri de 1,87 

milioane de lei, echivalentul unei marje de profit de 53.48%, ci a reușit să se 

reinventeze pornind o nouă linie de business cu marje de profit semnificativ 

mai mari : cesionarea creanțelor pasagerilor pentru o fracțiune din valoarea 

nominală, în cuantum de 10-16% din valoarea cuvenită, și recuperarea în instanță a 

întregii valori a acestora. Rezultatele acestor operațiuni sunt vizibile începând cu luna 

ianuarie 2021, când primele dosare câștigate depuse în luna mai 2020 au fost 

executate. 

 
2 SEO (Search Engine Optimization) – optimizare pentru motoarele de căutare 
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Fig. 2 Trafic website în S12020 

 

Contextul pandemiei a frânat substanțial numărul de solicitări eligibile pentru 

despăgubire, motiv pentru care 85%  din profitul net al anului 2020 (850.373 lei) a 

fost realizat în primele două trimestre. 

Marja de profit mai mică în anul 2020 este cauzată de costurile cu implementarea 

proiectului de cesionare a drepturilor de creanță, care a determinat cheltuieli 

semnificative cu prețul creanțelor, onorariile avocațiale și taxele de timbru, acestea 

urmând a fi recuperate începând cu anul 2021. 

2021 – primele rezultate spectaculoase din noua linie de business  

Repoziționarea afacerii AIR CLAIM a permis obținerea unor rezultate financiare optime 

în contextul pandemic care a afectat toate domeniile de activitate conexe transportului 

aerian. Deși, la nivel de încasări, trimestrul I al anului curent reflectă numărul 

redus de solicitări ale anului 2020, numărul de dosare depuse în primele două 

luni ale anului 2021 a depășit cu 26% numărul de dosare depuse în întregul 

an 2020. În mai 2021 are loc schimbarea formei juridice a Companiei din societate 

cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.  

De la înființarea sa în 2018 până în prezent, AIR CLAIM a ajutat peste 

500.000 de pasageri să își cunoască drepturile prin intermediul 

accesarea site-ului https://airclaim.com/, a primit aproximativ 28.000 

de solicitări de reprezentare, în valoare totală de aproximativ 8,7 

milioane de euro, dintre care 4.000 au fost soluționate amiabil cu 

operatorii aerieni. 

 

 

 

https://airclaim.com/
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13. Descrierea activității 

AIR CLAIM este principalul furnizor autohton de servicii de intermediere în obținerea 

compensațiilor la care sunt îndreptățiți pasagerii zborurilor perturbate eligibile. 

Emitentul recuperează, în numele pasagerilor, de la companiile aeriene, despăgubirile 

care se cuvin acestora în cazul zborurilor întârziate, anulate,  suprarezervate, cu 

conexiune pierdută sau în cazul refuzului la îmbarcare din partea operatorilor aerieni, 

conform legislației în vigoare, ocupându-se de toate procedurile legale și operaționale 

care revin clienților, în schimbul unui comision de succes de 35%.  

În procesul de facilitare a obținerii de astfel de compensații pentru pasagerii 

transportului aerian, Emitentul oferă clienților săi două alternative adiționale: fie 

reprezentarea în instanță, fie cumpărarea imediată (on-the-spot) a dreptului de 

creanță, pe care Emitentul urmează să îl valorifice ulterior în favoarea sa. 

Procedura de operare a Emitentului este simplă și rapidă, rezumându-se la 3 pași: 

1. Stabilirea eligibilității 

După completarea formularului AirClaim, online sau fizic la punctele de lucru 

din Otopeni,  personalul Societății analizează datele furnizate de potențialul 

client pentru a stabili eligibilitatea acestora pentru compensații. După analiză, 

AirClaim demarează procedura doar pentru cazurile eligibile. 

 

2. Demararea procedurii de obținere a despăgubirii 

AirClaim contactează compania aeriană respectivă și face toate demersurile 

necesare pentru a obține compensația care se cuvine pasagerilor afectați de 

perturbările zborurilor aeriene. Emitentul negociază în numele clienților săi cu 

companiile de transport aerian și prezintă documentele necesare și relevante 

pentru contestarea scuzelor uzuale înaintate către acestea. În cazul în care 

compania aeriană refuză plata compensației cuvenite, clientul Air Claim are 

două opțiuni: fie cesionează creanța către Air Claim, fie alege ca, asumându-și 

cheltuielile și riscurile asociate, să fie reprezentat de air Claim în instanță. În 

acest ultim caz, Air Claim facilitează pregătirea documentației și accesul la casa 

de avocatură parteneră Air Claim, specializată în această speță. 

AirClaim preia toate îndatoririle pasagerului, verificând aspectele referitoare la 

incidentul care a provocat perturbarea zborului, notifică și corespondează cu 

compania aeriană, iar în cazul în care cererea ajunge în instanța de judecată, 

depune toate eforturile pentru obținerea despăgubirilor care se cuvin 

pasagerilor. 

Procesul de despăgubire poate fi diferit în funcție de regulamentul companiei 

aeriene și durează în medie 8 luni de zile. 

 

3. Plata compensației către clienți 

După primirea răspunsului favorabil din partea companiei aeriene, aceasta are 

obligația plății compensației datorate, care se face în contul AIR CLAIM. Ulterior, 

AIR CLAIM va vira plata către beneficiar, cu reținerea comisionului aferent. 
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Clienții AIR CLAIM plătesc comision doar în cazul în care sunt despăgubiți.  

Comisionul perceput de este în cuantum de 35% din valoarea compensației 

primită de beneficiar + TVA, fără alte taxe  suplimentare. Pentru comparație, 

deși cel mai mic comision perceput pe piață ajunge la 25%, deseori se percepe 

adițional o taxă de administrare a dosarului care variază între 5 și 40 de euro, 

costurile finale ale clientului ajungând la aproximativ aceleași sume.     

 

Linii de business 
 

Emitentul operează două linii de business în cadrul domeniului său de activitate, 

departajate în servicii de intermediere și cesiune de creanțe cu recuperare ulterioară 

în instanță. 

1. Servicii de intermediere  

 

Până în martie 2020, singura linie de business a fost aceea de intermediere a 

cererilor de compensație pentru pasageri în schimbul unui comision de 

succes. Acesta a fost majorat, în septembrie 2020, de la 20%, la 35% + T.V.A.  

AIR CLAIM are și o sursă secundară de venit, derivată din această activitate: 

reținerea integrală a sumei recuperate, după 3 luni de la încasare, atunci când 

pasagerul nu poate fi contactat pentru oferirea despăgubirii, situații în care încasarea 

AIR CLAIM este de 100%. 

Potrivit experienței AIR CLAIM de până în prezent, peste 50% dintre pasageri nu mai 

pot fi contactați pentru rambursarea sumelor care li se cuvin. În contractul agreat de 

pasager este precizat că, în asemenea cazuri, AIR CLAIM reține integral suma 

recuperată și încasată. Cu toate acestea, dacă un pasager contactează AIR CLAIM 

după trecerea acestei perioade, în care AIR CLAIM face încercări constante de 

contactare a pasagerului exclusiv pe perioada respectivă de 3 luni, AIR CLAIM 

rambursează acestuia suma cuvenită, fără nicio excepție.  

Fig. 3 Evidența solicitărilor de despăgubire pe stadii de procedură și pe tipuri de operatori 

aerieni 
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2. Cesiune de creanțe și recuperare ulterioară  în instanță 

 

Începând din martie 2020, AIR CLAIM a dezvoltat un proiect de cumpărare (cesionare) 

a creanțelor pasagerilor prejudiciați de perturbările traficului aerian. În momentul în 

care un zbor are o întârziere mai mare de 3 ore sau este anulat, dacă acestea nu sunt 

cauzate de împrejurări excepționale, astfel cum sunt ele definite de legislația 

europeană, în patrimoniul pasagerului se naște un drept de creanță împotriva 

operatorului aerian, în valoare nominală de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de 

distanța zborului.  

AIR CLAIM analizează punctual fiecare zbor, atât prin proceduri interne cât și cu 

ajutorul unor rapoarte furnizate de un furnizor extern, putând identifica cu o rată de 

succes de 95% zborurile eligibile pentru compensare. Ulterior, AIR CLAIM încheie 

online cu pasagerul un contract de cesiune de creanță pentru un preț cuprins între 

10% și 16% din valoarea nominală a acesteia, urmând ca valoarea integrală să fie 

recuperată prin acțiuni în instanță pe calea unei proceduri relativ rapide. În final, în 

dosarele admise și soluționate în favoarea sa, AIR CLAIM încasează valoarea integrală 

a creanței, dobânzile și toate cheltuielile de judecată ocazionate de această procedură.  

De exemplu, pentru o creanță în valoare nominală de 400 de euro, AIR CLAIM plătește 

un preț de 40 de euro pentru cesionarea creanței. În urma succesului acțiunii judiciare, 

AIR CLAIM încasează integral valoarea nominală de 400 de euro la care se adaugă 

dobânzi și rambursarea cheltuielilor ocazionate, ceea ce înseamnă un randament de 

1000%. 

Rata de succes pentru dosarele depuse în instanță variază în funcție de operatorul 

aerian, fiind cuprinsă între 65% și 100%.  

În contextul pandemiei, durata medie de la depunerea acțiunii în instanță până la 

finalizarea procedurii de executare este de aproximativ 8 luni. Pe măsură ce activitatea 

instanțelor revine la normal, această perioadă urmează să se reducă. 

AIR CLAIM va dezvolta într-un ritm accelerat proiectul cesiunii de creanțe, prin 

implementarea unor puncte offline de cesionare pe loc a creanțelor în principalele 

aeroporturi din România și dezvoltarea unei aplicații pentru mobil care identifică 

pentru utilizatori zborurile eligibile pentru compensare. 

În baza informațiilor disponibile echipei Air Claim în timp util, aceasta va identifica 

înainte de aterizare zborurile cu întârzieri de peste 3 ore și, fiind prezentă la terminalul 

de sosiri, va putea verifica eligibilitatea zborului și propune pasagerilor cumpărarea 

imediată a dreptului de creanță. Oferirea de compensații parțiale on-the-spot mărește 

semnificativ numărul respondenților la serviciile oferite de AIR CLAIM. 

Digitalizarea procesului de achiziție a dreptului de creanță și de constituire a dosarului 

permite unei echipe Air Claim de 5 persoane să proceseze un număr de până la 75  

dosare pe oră. 

Sfera de activitate a AIR CLAIM se răsfrânge asupra tuturor operatorilor de trafic 

aerian care activează pe teritoriul României: 
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AIR CLAIM urmărește asigurarea accesului cât mai multor pasageri la obținerea de 

despăgubiri și informarea călătorilor în necunoștință de cauză cu privire la drepturile 

care li se cuvin, în vederea intermedierii ulterioare pentru recuperarea drepturilor de 

creanță. Din acest punct de vedere se poate spune că AIR CLAIM are un rol similar 

celui de protecție a consumatorilor, îndeosebi în contextul în care pasagerii au la 

dispoziție un orizont de timp de până la 3 ani pentru a plasa cererea de compensare 

la operatorul aerian care a operat zborul. 

Legislația care reglementează drepturile pasagerilor transportului aerian în 

materie de compensare a zborurilor perturbate 

Toate regulamentele de transport aerian, nu doar cele ale Uniunii Europene, 

protejează drepturile pasagerilor utilizatori, conferindu-le acestora posibilitatea de a 

primi multiple despăgubiri, în funcție de situația întâmpinată. Astfel, există 4 scenarii 

principale în care se pot acorda despăgubiri:  

1) despăgubire pentru un zbor întârziat (de peste 3 ore); 

2) despăgubire pentru un zbor anulat; 

3) despăgubire pentru refuzul la îmbarcare din motive de suprarezervare 

(overbooking); 

4) pierderea unei conexiuni, în cazul în care a existat o întârziere a primului 

segment de   zbor. 

În funcție de regiunea din care face parte operatorul aerian sau destinația de plecare 

ori sosire, AIR CLAIM aplică regulamentele legislative în vigoare ce apără interesele 
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pasagerilor care apelează la  transportul aerian și le apără interesele acestora în cazul 

problemelor pe care le pot întâmpina în privința curselor aeriene. 

Principalele reglementări cu care operează Emitentul sunt:  

- Regulamentul European (CE) nr. 261/2004; 

- Regulamentul Departamentului de Transport al Statelor Unite ale Americii; 

- Regulamentul Turciei privind pasagerii transportului aerian (”Passenger SHY”); 

- Codul aeronautic brazilian. 

Regulamentul (CE) nr.261/2004 privind drepturile pasagerilor transportului aerian 

90% din clienții Air Claim sunt pasageri care au operat zboruri în cadrul Uniunii 

Europene, iar aceste zboruri se supun Regulamentului (CE) nr.261/2004. 

Pasagerii din Uniunea Europeană au dreptul să beneficieze de compensații de până la 

600 de euro din partea companiei aeriene în cazul unei întîrzieri prelungite a unui zbor 

(de peste 3 ore), a anulării acestuia sau refuzului la îmbarcare, sau în cazul pierderii 

conexiunii de zbor. Regulamentul, adoptat de Parlamentul European și de Consiliul 

Uniunii Europene la 11 februarie 2004 și aplicabil din 2005, stabilește norme valabile 

pe întreg teritoriul aerian UE, precum și Regatul Unit al Marii Britanii, Elveția, Islanda, 

Norvegia, Țările de Jos și regiunile ultraperiferice Europei (Guyana Franceză, Martinica, 

Mayotte, Guadelupa și Insula Réunion, Saint-Martin, Madeira și Azore și Insulele 

Canare). 

Toate zborurile care pleacă din Uniunea Europeană sunt incluse în Regulament, 

indiferent dacă zborul se desfășoară în interiorul Uniunii Europene sau internațional și 

indiferent dacă compania aeriană este din Europa sau din afara acesteia.  

Zborurile care ajung în Uniunea Europeană sunt incluse în măsura în care sunt operate 

de un transportator aerian cu sediul în Uniunea Europeană. 

Exemple ale domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) 261/2004, pentru diverse 

rute de zbor: 

• De la Barcelona la Paris: zborul intră în domeniul de aplicare a Regulamentului 

CE 261, indiferent de compania aeriană 

• De la Paris la New York, cu American Airlines:  zborul intră în domeniul de 

aplicare a Regulamentului CE 261, deși este operat de către o companie aeriană 

din afara Europei, deoarece aeronava pleacă din UE 

• De la New York la Milano cu KLM: zborul intră în domeniul de aplicare a 

Regulamentului CE 261, deși pleacă din afara UE, deoarece este operat de o 

companie aeriană europeană 

• De la New York la Milano cu Delta Air Lines: zborul este în afara domeniului de 

aplicare a Regulamentului CE 261, deoarece pleacă din afara UE și este operat 

de o companie aeriană din afara Europei. 

Domeniul de aplicabilitatea al Regulamentului (CE) 261/2004 poate fi sumarizat astfel 

(tabel 1): 
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Itinerariul călătoriei Operat de companie aeriană 
 europeană 

Operat de companie aeriană  
din afara Europei 

Din UE în UE 

În domeniul de aplicare a 
Regulamentului 

✓  

În domeniul de aplicare a 
Regulamentului 

✓  

Din UE în afara UE 

În domeniul de aplicare a 
Regulamentului 

✓  

În domeniul de aplicare a 
Regulamentului 

✓  

Din afara UE înspre UE 

În domeniul de aplicare a 
Regulamentului 

✓  

În afara domeniului de aplicare 
a Regulamentului 

             x 

Din afara UE în afara UE 

În afara domeniului de 
aplicare a Regulamentului 

             x 

În afara domeniului de aplicare 
a Regulamentului 

             x 

 

Întârzierea zborului : Pentru a beneficia de o compensație în urma unui zbor întârziat 

conform Regulamentului (CE) 261/2004, acesta trebuie să ajungă la destinația finală 

cu o întârziere de 3 ore sau mai mult față de ora programată pentru sosire. Timpul la 

aterizare este factorul care se ia în considerare la calcularea întîrzierii zborului; în cazul 

în care avionul a decolat cu mai mult de 3 ore întârziere, dar a ajuns la destinație cu 

mai puțin de 3 ore întârziere, pasagerii nu au dreptul la o compensație. 

Valoarea compensațiilor acordate pentru întârziere variază între 250 și 600 de euro și 

se calculează în funcție de distanța dintre punctul de plecare și destinația finală, 

conform tabelului de mai jos: 

Tabel nr. 2. Valoarea despăgubirilor acordate pasagerilor pentru întârzieri ale zborurilor 

Destinația și distanța zborului Durata întârzierii 

 
< 3 ore 

 3 ore  
sau mai mult 

Avionul întârziat nu 
a ajuns la destinație 

În interiorul UE, până la 1.500 km - 
 

250 € 250 € 

În interiorul UE, peste 1.500  km - 400 € 400 € 

În afara UE, între 1.500 și 3.500 km - 400 € 400 € 

În afara UE, peste 3.500 km - 600 € 600 € 

 

În cazul în care se depășesc 5 ore de întârziere, Regulamentul oferă posibilitatea 

pasagerilor de a alege din următoarele opțiuni, fără ca acestea să afecteze dreptul la 

compensația în numerar (care se cumulează): 

- Rambursarea integrală a costului biletului de avion și un zbor de întoarcere spre 

punctul de plecare inițial cât mai curând posibil; 

- Redirecționarea spre destinația finală în cel mai scurt timp posibil; 

- Redirecționarea spre destinația finală la o dată ulterioară. 
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Compensațiile se acordă în numerar, prin cec sau transfer bancar. În cazul în care 

compania aeriană se oferă să plătească această compensație sub forma unui voucher 

de călătorie, pasagerul are dreptul să refuze. 

Anularea zborului: Dreptul la compensație se oferă și în acest caz independent de 

oferirea de asistență pasagerilor zborului prejudiciat, fiind un drept adițional celui de 

rambursare a costului integral al biletului și/sau, după caz, al redirecționării zborului. 

Acordarea de despăgubiri pentru zborurile anulate nu este validă în următoarele 

instanţe:  

- în cazul în care pasagerul este informat despre această anulare cu cel puțin 

2 săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută; 

- în cazul în care sunt informații despre această anulare într-un termen cuprins 

între 2 săptămâni și 7 zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă 

o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult 2 ore înainte de ora 

de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de 4 ore 

după ora de sosire prevăzută; 

- în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de 7 zile 

înainte de ora prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să 

plece cel târziu cu 1 oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la 

destinația finală în mai puțin de 2 ore după ora de sosire prevăzută; 

- în cazurile excepționale care nu țin de controlul operatorului aerian, așa cum 

au fost ele descrise anterior. 

Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea 

zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian. 

Refuzul la îmbarcare: Dreptul la compensare se oferă independent de oferirea de 

asistență pasagerilor zborului prejudiciat (dreptul la rambursare sau redirecționare). 

Motivul cel mai frevent pentru refuzul îmbarcării unui pasager îl constituie cazurile de 

suprarezervare (overbooking).  

Conexiune pierdută: Pentru a putea solicita o despăgubire în cazul unui incident pentru 

o călătorie cu mai multe zboruri de conexiune, pasagerii trebuie să se asigure că toate 

zborurile au acelaşi număr de rezervare şi întreaga rută a fost înregistrată, de la zborul 

de plecare şi până la destinaţia finală, compensaţia fiind revendicată pentru fiecare 

pasager în parte. Sunt eligibili pentru a primi compensație inclusiv copiii care au 

rezervat propriul loc în aeronavă. 

Criterii de eligibilitate în vederea acordării compensațiilor de zbor 

Situațiile eligibile pentru compensare sunt reprezentate de întârzierile sau anulările 

din motive tehnice sau organizatorice ale operatorului aerian, cum ar fi probleme de 

ordin tehnic ale aeronavei sau probleme de management intern ale companiei care 

operează zborul.  

Circumstanțele excepționale în care nu se aplică dreptul la compensare a pasagerilor 

potrivit Regulamentului sunt cele legate de motive ce nu țin de controlul companiei 

aeriene, cum ar fi : situații de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile 
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cu desfășurarea zborului în cauză, riscuri legate de siguranță (spre exemplu atacuri 

teroriste), deficiențe neprevăzute care pot afecta siguranța zborului (care nu țin de 

controlul companiei aeriene), greve sau alte decizii tehnice sau organizatorice  ale 

turnului de control care afectează operațiunile companiei aeriene.  

În cazul anulării unui pachet de servicii turistice din alte motive decât anularea 

zborului, Regulamentul nu se aplică.  

Regulamentul se aplică sub rezerva ca pasagerii, cu excepția cazurilor de anulare a 

zborului, să se prezinte personal la aeroport pentru înregistrare în vederea îmbarcării.  

Regulamentul nu se aplică pasagerilor care călătoresc gratuit sau la un tarif redus 

nedisponibil direct sau indirect publicului (biletele oferite la preț redus în cadrul 

programelor de fidelizare a clientelei sau în cadrul unui program comercial beneficiază 

bineînțeles de prevederile Regulamentului). 

Regulamentul nu se aplică pasagerilor care renunță în mod voluntar la rezervare la 

propunerea operatorului de transport aerian în schimbul unei indemnizații oferite de 

către acesta, pentru a ceda locul său altei persoane la îmbarcare.  

Dreptul la compensație îl au toate tipurile de pasageri, inclusiv copiii și infanții care au 

propriul loc rezervat în aeronavă. 

Perioada de acordare: pasagerii sunt îndreptățiți la plata despăgubirilor pe o perioadă 

de 3 ani calendaristici de la data incidentului de  zbor. 

Alte prevederi: Deși Regulamentul prevede că operatorii de transport aerian au 

obligativitatea de a informa pasagerii cu privire la drepturile lor în eventualitatea 

refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, astfel încât 

aceștia să-și poată exercita efectiv drepturile, în practică acest lucru se realizează 

deseori subversiv, prin  afișarea unui anunț ilizibil în zona de înregistrare a pasagerilor 

sau prin faptul că operatorii de transport încearcă oferirea unor vouchere de călătorie 

sau bonusuri la o valoare inferioară celei atribuită legal pentru compensare sau oferă 

asistență (mîncare și băutură respectiv cazare) care însă nu ar trebui să se substituie 

dreptului de a fi despăgubit pentru incidentul de zbor produs.  În cazul în care 

pasagerul nu este corect informat și ca urmare acceptă o compensație inferioară celei 

prevăzute de Regulament, acesta are dreptul de a iniția procedurile necesare în fața 

instanțelor sau organismelor competente pentru a obține o compensație suplimentară. 
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Oportunitatea afacerii AIR CLAIM 

✓ Oportunitatea de piață: doar un procent cuprins între 15%3 și 17%4 dintre 

pasagerii care utilizează serviciile de transport aerian își cunosc drepturile care li 

se cuvin și mai puțin de 50% dintre aceștia își revendică despăgubirile. 

✓ Time is money5 : revendicarea unei compensații la o companie aviatică care a 

creat probleme necesită un timp îndelungat alocat acestui proces intens 

birocratic. Solicitanții care adresează o cerere scriind direct companiei aeriene 

trebuie să aloce un timp considerabil pentru a purta corespondența cu aceasta, 

pentru a verifica situația descrisă de aceasta în apărare și pentru a citi drepturile 

pasagerilor. Air Claim a constatat că aproximativ 90% dintre cazurile de solicitare 

venite direct de la pasageri nu sunt admise de companiile aeriene deoarece nu 

există reprezentarea necesară; din acest motiv, o companie care are ca obiect 

de activitate soluționarea unor astfel de cazuri are toate pârghiile necesare 

pentru a le oferi pasagerilor reprezentarea de care au nevoie, deoarece dispun 

de know-how-ul necesar și de o echipă de avocați  specializați. AIR CLAIM a 

simplificat procedura la maxim pentru pasageri, nefiind necesară participarea 

clientului pe durata derulării procesului. Cedarea unui comision (35%) din 

valoarea despăgubirii este o alternativă avantajoasă cost/timp pentru o persoană 

fără cunoștințe juridice de specialitate. 

✓ Afacere de tip win/win: 

Compania poate determina cu o marjă ridicată de predictibilitate (95%) zborurile 

compensabile, riscul de eroare fiind foarte redus. Clientul nu plătește nimic în 

cazul nesoluționării cererii de despăgubire, dar beneficiază în schimb de asistența 

unor specialiști, în mod gratuit: risc zero, stres zero. În cazul soluționării 

favorabile, comisionul i se va reține din suma virată de către compania aeriană.    

✓ Atractivitatea ofertei AIR CLAIM:  deși sumele oferite ca despăgubire pot părea 

relativ modeste la prima vedere , având în vedere că de obicei călătoriile se fac 

în grup restrâns, la nivelul unei familii cu doi copii valoarea crește deja 

exponențial; chiar și bebelușii pot beneficia de compensare, dacă au avut 

rezervat un loc distinct. Atractivitatea este legată și de orizontul de timp în care 

un reclamant poate solicita despăgubirea: în România cererile se pot depune în 

termen până la 3 ani de la efectuarea zborului. La un calcul simplu, pe cea mai 

mică distanță aeriană (ex. un zbor intern, Cluj – Constanța), o familie cu doi copii 

este îndreptățită să solicite 1.000 de euro despăgubire, iar după deducerea 

comisionului de 35%, rămâne cu 650 de euro – fără timp pierdut pentru a se 

lupta cu compania aeriană pentru a-și dobândi dreptul. Dacă aceeași familie 

zboară pe ruta Cluj – Barcelona, valoarea totală, după deducerea comisionului, 

devine 1.040 de euro. Dacă nu dorește să aștepte până la soluționarea cererii și 

virarea sumei de către compania aeriană, își poate vinde dreptul de creanță și va 

încasa pe loc  10% din valoare, și anume 160 de euro în numerar. 

 
3 Sursa: sondaj AirHelp, conform datelor furnizate de  YouGov Deutschland GmbH și SurveyMonkey 
4 Sursa: Eurobarometer 
5 Timpul înseamnă bani 
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Analiza SWOT 
 

✓  77,54% , cea mai mare cotă de piață între jucătorii autohtoni 

✓  Cel mai simplu și eficient serviciu autohton de profil 

✓  Servicii performante de intermediere, oferite de o echipă entuziastă și cu 

experiență 

✓  Echipă cu expertiză și experiență relevantă în SEO și vânzări online  

✓  Randament deosebit de ridicat al serviciilor de despăgubire intermediate, 

deoarece mulți clienți renunță la drepturile care li se cuvin pe parcursul perioadei 
de aproximativ 8 luni cât durează soluționarea dosarului în instanță 

✓  Randament deosebit de ridicat al diviziei de cesionare creanțe (84-90% din 

valoarea despăgubirii revine AIR CLAIM) 

✓  Predictibilitate mare pe încasări și costuri  

✓  Afacerea nu necesită mari investiții pentru activitatea operațională (activele 

imobilizate reprezintă doar 7-14% din total active), iar stocurile sunt nule 

✓  Risc operațional redus, criteriile de acordare fiind foarte bine reglementate 

legal și procedural  

✓  AIRC CLAIM lucrează cu toate companiile aeriene de pe teritoriul României   
 

 

✓  Fiind o companie nouă (3 ani), AIR CLAIM are o notorietate relativ redusă în 

rândul publicului călător din România 

✓  Vizibilitate SEO  atenuată pe fondul injecțiilor masive ale bugetelor de 
marketing aparținând  jucătorilor străini în piața online a serviciilor de profil din 

România 
 

 

✓  Oportunitatea de piață: doar 15-17% din totalul pasagerilor aerieni își 
cunosc drepturile care li se cuvin în cazul prejudicierii zborurilor 

✓  Oferirea de compensații parțiale on-the-spot acoperă o mare parte din 
decalajul creat de oprirea sau încetinirea traficului aerian de călători 

✓  AIR CLAIM este avantajat în raport cu marii jucători globali prezenți pe piața 

din România pe segmentul de cesionare creanțe, deoarece aceștia nu dispun de 
know-how-ul aferent sistemului judiciar românesc 

✓  Domeniul de activitate : zborurile aeriene sunt în creștere în detrimentul 

altor forme de transport. Chiar dacă recentul context pandemic a blocat parțial 
activitățile de transport, pe termen lung sectorul înregistrează creșteri 
exponențiale de la an la an (fig. 7, 8) 

✓  Dispune de o bună accesibilitate la potențialii clienți, atît în mediul online cât 

și offline, echipa AIR CLAIM deplasându-se la terminalele de sosiri a zborurilor 
eligibile 

✓  Oportunitatea lansării unei aplicații mobile care ajută potențialii clienți la 

identificarea zborurilor eligibile pentru compensare 

  

S 

W 

O 
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✓  Riscul prelungirii efectelor pandemiei și întârzierea revenirii la normal a 
zborurilor 

✓  Marii jucători la nivel global, puternici financiar,  care au penetrat piața 
despăgubirilor de zbor din România prin intermediul platformelor online și care 

reprezintă o amenințare pentru jucătorii autohtoni 

✓  Vulnerabilitatea industriei aeronautice și a turismului în fața adversităților 
cauzate de un eventual context pandemic izbucnit la nivel global sau regional și 

a unor evenimente neprevăzute de tip 9/11  

✓  Concurența ridicată pe piața de profil 

   

 

14. Informații cu privire la acțiuni și structura 

acționariatului 

 

Capitalul social al societății AIR CLAIM S.A. este de 440.000 lei contribuit în numerar, 

subscris și vărsat integral, împărțit în 4.400.000 acțiuni nominative, ordinare și 

dematerializate, liber transferabile, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei.  

La momentul redactării  Memorandumului,  structura acționariatului  se prezintă astfel: 

Tabel nr. 3 Structură acționariat, dețineri semnificative 

Nr. 

crt. 

Acționar Aport la 

capitalul 

social 

Nr. 

acțiuni 

deținute 

Procent din 

capitalul 

social 

1. Tunescu George Daniel 181.800 1.818.000 41,3182 % 
2. Pârlea Angela 200.000 2.000.000 45,4545% 
3. Alți acționari tip listă (142) 58.200 582.000 13,2273% 
TOTAL 440.000 4.400.000 100% 

 

 

15. Conducerea Societății 

 

Forul decizional cel mai înalt al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor, față 

de care se subordonează Consiliul de Administrație, format din 3 persoane, având rol 

de management strategic, coordonare și monitorizare. Conducerea executivă este 

încredințată Directorului General, care are și funcția de reprezentare a Societății în 

raport cu terții. 

Componența Consiliului de Administrație, a cărui membrii sunt aleși pe o perioadă de 

2 ani începând cu data de 12.04.2021 este următoarea: 

T 
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- Tunescu George Daniel - Președinte al Consiliului de Administrație și 

fondator al afacerii AIR CLAIM 

Experiența fondatorului în SEO6, vânzări online și publishing au determinat 

pentru AIR CLAIM marje de profit foarte mari încă din primul an de activitate.  

Dl. Tunescu se ocupă de gestionarea relațiilor cu furnizorii externi (IT, SEO etc.) 

și identificarea noilor linii de business, concomitent cu îmbunătățirea celor 

curente prin procese de A.I. (inteligență artificială). 

Dl.  Tunescu este pasionat de informatică, având peste 8 ani de experiență în 

domeniile Social Media Marketing, Advertising, Management Consulting, Search 

Engine Optimization (SEO) și Search Engine Marketing (SEM). 

Dl. Tunescu nu are relații contractuale cu Societatea. 

Dl. Tunescu deține 1.818.000 acțiuni reprezentând 41,3182% din acțiunile 

Societății. 

 

- Străuț Dan Andrei – membru al Consiliului de Administrație 

Antreprenor și investitor, având peste 10 ani de experiență în domeniul 

vânzărilor online. Dl. Străuț este un foarte bun cunoscător al domeniului de 

customer profiling  și al domeniului de marketing online, în special prin campanii 

Facebook Ads. Cooptarea sa ca administrator AIR CLAIM în 2019 a ajutat 

semnificativ la majorarea considerabilă a cifrei de afaceri și implicit a profitului 

net. Rolul său este acela de a coordona și a determina direcția, principiile de 

marketing și vânzări, în acord cu business plan-ul, urmărind constant creșterea 

cifrei de afaceri și îmbunătățirea marjei de profit. 

Dl. Străuț nu are relații contractuale cu Societatea. 

Dl. Străuț nu deține acțiuni în cadrul Societății emitente. 

 

- Coteș Mihail-Adrian – membru al Consiliului de Administrație și Director 

General al AIR CLAIM S.A. 

Avocat, antreprenor și investitor pe piața de capital autohtonă, a participat în 

majoritatea plasamentelor private prealabile listărilor pe piața AeRO din ultimii 

ani. 

Dl. Coteș  înțelege foarte bine viziunea, perspectiva și dorințele investitorilor de 

pe piața de capital, propunându-și să urmărească și să satisfacă interesele 

acestora în acord cu planul de dezvoltare al AIR CLAIM. Acesta se va dedica 

implementării celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă și relației 

cu investitorii. În plan operațional, dl. Coteș coordonează linia secundară de 

business – aceea a cesionării și recuperării creanțelor pasagerilor în instanță. 

Dl. Coteș deține 182.000 acțiuni reprezentând 4,136% din acțiunile Societății. 

Dl. Coteș Mihail-Adrian este titularul cabinetului de avocatură cu care 

colaborează societatea pentru recuperarea creanțelor cesionate.  

Aspecte privind posibile conflicte de interese 

 
6 SEO (Search Engine Optimization) – optimizarea motoarelor de căutare 
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Onorariul stabilit pentru fiecare litigiu este în acord cu onorariul mediu pe piața 

avocaturii precum și cu Ghidul orientativ al onorariilor minimale emis de 

Uniunea Națională a Barourilor din România.  

Colaborarea cu dl. avocat Coteș a început cu un an înainte ca acesta să devină 

membru al Consiliului de Administrație, onorariul curent fiind la același nivel 

precum cel existent la începutul colaborării cu Emitentul. 

Auditorul Societății a confirmat că, față de aspectele sus-menționate, nu 

identifică niciun conflict de interese (dânsul având un onorariu precum cel 

anterior funcției deținute în CA, stabilit în acord cu onorariul mediu în piață și 

conform cu onorariile minimale U.N.B.R. 

Onorariul pentru o etapă procesuală este de 1.100 lei , urmând a se modifica la 

880 lei începând cu 1 ianuarie 2022. A fost implementată această formulă de 

colaborare întrucât AIR CLAIM va recupera integral de la pârâtă cheltuielile de 

judecată (inclusiv onorariul avocatului) cu ocazia câștigării procesului. În 

ipoteza în care avocatul ar fi „angajat” in-house, costurile nu ar putea fi 

recuperate. 

Suplimentar, dată fiind natura colaborării, AIR CLAIM beneficiază de termene 

extinse de plată (6 luni). Termenul poate fi majorat, însă nu mai mult de 

termenul la care instanța urmează să pronunțe soluția (la data respectivă este 

necesar să existe la dosarul cauzei dovada achitării onorariului avocațial, pentru 

ca instanța să oblige partea adversă la rambursarea acestor cheltuieli). 

 

Responsabilitatea financiar-contabilă privind operațiunile Emitentului 

Aspectele legate de funcțiunea financiar-contabilă a Emitentului au fost externalizate 

către o societate-terță cu profil specific de activitate: PONOV DOINITA - BIROU 

EXPERT CONTABIL, cu sediul în Constanța, strada Miron Costin nr. 65, având codul 

fiscal RO26508330 , CECCAR 35247. 
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16. Detalii cu privire la angajați 

 

În prezent, echipa AIR CLAIM este formată din 4 persoane, din care 2 cu studii 

superioare și 2 având studii medii. Nu este cazul de o reprezentare la nivel sindical în 

cazul unui astfel de număr restrâns de personal.  

 

 

 

Fig. 4  Organigrama Societății. Serviciile externalizate. 

 

                    

 

 

În vederea asigurării prezenței on-site a AIR CLAIM la terminalele aeroportului Otopen 

începând cu vara anului 2021, echipa Air Claim se va mări cu 3-6 persoane în cursul 

anului 2021. 
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17. Cota de piață. Principalii competitori.  

 

Air Claim este lider național între furnizorii autohtoni de servicii de intermediere în 

obținerea despăgubirilor la care sunt îndreptățiți pasagerii zborurilor perturbate 

eligibile. 

Deși în România acest segment al serviciilor conexe transporturilor aeriene de pasageri 

este mai puțin dezvoltat, la nivel internațional, acesta este abordat de companii de tip 

tech7 prin nivelul ridicat de digitalizare a serviciilor, afaceri care, într-o perioadă relativ 

scurtă de timp, s-au dezvoltat în companii solide și cu perspectivă.   

  

Poziția concurențială 

Cel mai mare susținător al drepturilor pasagerilor transportului aerian din România, 

AIR CLAIM S.A. și-a consolidat extrem de rapid poziția deține o cotă de piață de 

77,54% între jucătorii cu capital autohton. În stabilirea cotei de piață s-a luat în 

considerare linia principală de business a Societății , aceea de intermediere a facilitării 

obținerii de despăgubiri, deoarece  încasările din proiectul cesiunilor de creanță au 

început abia în ianuarie 2021. Pentru restul competitorilor, este dificil de evaluat 

ponderea activității de recuperare a creanțelor cesionate  în rezultatul global. 

 

Tabel nr.4 Poziționarea Companiei în topul jucătorilor de piață autohtoni care desfășoară 

activitatăți de intermediere a obținerii despăgubirilor din partea operatorilor aerieni 

 

DENUMIRE CIFRA DE AFACERI COTA DE PIAȚĂ 

AIR CLAIM SA 2.999.759 77,54% 
DESPĂGUBIRE ZBOR SRL - 0,00% 

FLIGHTCLAIM RO SRL 493.874 12,77% 
FLIGHTCLAIM EU SRL 260.142 6,72% 

BXB SKY SERVICES SRL 25.175 0,65% 
SKYLINE EXPRESS SRL 3.191 0,08% 

EUROSELL NETWORK SRL 7.490 0,19% 
EUROCLAIM NETWORK SRL 78.893 2,04% 

TOTAL 3.868.524 100% 
 

 
7 Un etalon al pieței internaționale este compania Air Help, lider global de astfel de servicii, care, desi nu este încă 
listată, a reușit să atragă finanțări în valoare de peste 16,7 miliarde de dolari în 9 runde private de finanțare, printre 
investitori numărându-se Khosla Ventures, Nordic Eye Venture Capital, TempoCap, H14, Wolsey Ventures, Widening 
Venture, Westcott ș.a. 
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La calcularea cotei de piață s-au avut în vedere societățile înregistrate pe 

teritoriul României care desfășoară aceeași activitate. Codul CAEN căruia i se 

subscrie activitatea Societății, ”5223 – Activități de servicii anexe transporturilor 

aeriene”, nu este relevant în determinarea competitorilor, deoarece societățile 

cuprinse sub umbrela acestui cod întreprind activități variate, astfel că s-au luat în 

considerare doar societățile prestatoare de aceleași servicii precum cele ale 

Emitentului. Poziția concurențială s-a determinat strict în raport cu competitorii 

înregistrați pe piața din România sau care oferă customer-support nativ în limba 

română. 

La o evaluare comparativă, observăm că marja netă a rezultatului AIR CLAIM de peste 

85% semnalează o profitabilitate ridicată a companiei comparativ cu 

concurența, marcând în același timp o stabilitate financiară determinată de 

performanța crescută a afacerii (fig. 5) 



 
 Memorandum admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de AIR CLAIM S.A. în cadrul SMT 

21 

 

Datorită poziției favorabile de care se bucură AIR CLAIM în domeniul în care își 

desfășoară activitatea, există un risc mult mai scăzut în ceea ce privește apariția 

dificultăților financiare. Cu o valoare a gradului de îndatorare de aproximativ  8,86%, 

compania se află la un nivel confortabil de îndatorare față de  competitorii săi direcți. 

Întrucât în condițiile unei economii de piață, profitul obținut constituie obiectivul 

principal al oricărei societăți, o rentabilitate economică aflată la un nivel ridicat, 

precum cel al societății AIR CLAIM indică și de această dată o formă de exprimare a 

capacității societății de a obține profit. Fiind un indicator al performanței care este 

direct influențat de eficiența capitalului angajat, respectiv de politica financiară a 

întreprinderii, rentabilitatea financiară a companiei de peste 105% constituie un 

indicator relevant în aprecierea poziţiei favorabile a întreprinderii pe piaţă (tabel nr. 

5): 

DENUMIRE RENTABILITATE ECONOMICĂ RENTABILITATE FINANCIARĂ 

AIR CLAIM SA 95.95% 105.3% 

DESPĂGUBIRE ZBOR SRL -36.61% -117.2% 

FLIGHTCLAIM RO SRL 93.84% 99.7% 

FLIGHTCLAIM EU SRL 8.22% 66.8% 

BXB SKY SERVICES SRL 55.23% 98.0% 

SKYLINE EXPRESS SRL 0.60% 28.8% 

EUROSELL NETWORK SRL 7.71% 9.3% 

EUROCLAIM NETWORK SRL 129.31% 120.4% 

 

În ceea ce privește poziția Societății în raport cu jucătorii străini prezenți pe 

piața românească prin intermediul platformelor online, este greu de estimat 

o poziție concurențială a Societății în raport cu aceștia.  AIR CLAIM, deși este 

localizată în România, poate ținti prin campaniile sale de marketing online orice altă 

piață din lume. În același fel, alți concurenți localizați în piețe străine pot avea campanii 

online de publicitate adresate pieței românești. Activitatea fiind exclusiv online, este 

dificil de determinat în ce măsură jucătorii străini preiau din piața autohtonă  Principalii 

concurenți străini prezenți în mediul online sunt AirHelp și AirAdvisor. 

Pentru a analiza distinct piața recuperării creanțelor dobândite în baza Regulamentului 

european de reglementare a compensării zborurilor perturbate, propunem următoarea 

8.86%

68.77%

5.88%

87.70%

43.62%

103.48%

16.81%

1.18%

AIR CLAIM SA

DESPĂGUBIRE ZBOR SRL

FLIGHTCLAIM RO SRL

FLIGHTCLAIM EU SRL

BXB SKY SERVICES SRL
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analiză conform datelor publice menționate pe portalul8 instanțelor de judecată din 

România (tabel nr. 6): 

Societate Dosare înregistrate în 2020* 

AIR CLAIM SA 123 

  DESPĂGUBIRE ZBOR SRL 1 

FLIGHTCLAIM RO SRL 0 

FLIGHTCLAIM EU SRL 30 

BXB SKY SERVICES SRL 0 

SKYLINE EXPRESS SRL 0 

EUROSELL NETWORK SRL 19 

EUROCLAIM NETWORK SRL 0 

TOTAL 173 

Pondere AIR CLAIM 71,1% 

* Calculul cuprinde exclusiv dosarele depuse în primă instanță (nu sunt luate în calcul cererile de 

executare silită, apelurile, recursurile sau orice cereri, altele decât cererile principale de chemare în 

judecata pentru recuperare de creanță), pentru a filtra posibilitatea unor „dubluri”. În completarea acestei 

analize, se impune precizarea că AIR CLAIM a început acest proiect în martie 2020, însă primul dosar a 

fost depus în mai 2020. 

Spre comparație, în lunile ianuarie și februarie 2021, AIR CLAIM a depus 155 de dosare 

în instanță, depășind astfel încă din primele 2 luni cu 26% numărul de dosare depuse 

în întregul an 2020. 

După cum se poate vedea din analiza cotei de piață a  AIR CLAIM, este dificil pentru 

un competitor să penetreze cu succes această piață. 

Piața serviciilor de asistență în materie de obținere a despăgubirilor în cazul 

zborurilor perturbate este definită prin bariere ridicate la intrare, în 

considerarea faptului că succesul este direct proporțional cu experiența de 

SEO (optimizarea motoarelor de căutare) și de marketing online, dar mai ales 

în acord cu bugetele de promovare. Costul marketingului online este unul extrem 

de ridicat pe această nișă datorită existenței unor competitori mondiali semnificativi, 

cu bugete foarte mari. În fapt, CPC (cost per click) este situat între 10 RON și 20 RON, 

spre deosebire de alte domenii de activitate (spre exemplu domeniul fashion, unde 

CPC este 0.5 RON). Astfel, competitorii au nevoie de bugete semnificative pentru a fi 

competitivi. 

Integrând în cadrul platformei componente de inteligență artificială, precum și 

asigurarea unor servicii de customer support la standardele unor competitori mondiali 

(cum ar fi de exemplu AirHelp), AIR CLAIM se diferențiază substanțial de 

competitorii săi, prin calitatea serviciilor prestate și inovația adusă unui 

 
8 portal.just.ro 
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sector de activitate aparent rigid. Acesta a fost doar începutul, AIR CLAIM având 

în plan, printre altele: digitalizarea completă a proceselor sale (inclusiv cele litigioase), 

crearea unor soluții digitale inovative dar și consolidarea unei prezențe offline prin 

prezența fizică în zona de sosiri a celor mai tranzitate aeroporturi din România. 

În ceea ce privește poziția concurențială, Emitentul se așteaptă să își mențină 

și chiar să-și majoreze cota de piață pe ambele linii de business. În ceea ce 

privește activitatea de cesionare a creanțelor,  este dificil ca un competitor al 

Emitentului să devină relevant pe piață, deoarece există un buffer semnificativ (de 

minim 1 an) și este nevoie de bugete semnificative și de o vastă experiență pentru a 

demara o astfel de activitate, îndeosebi datorită faptului că această activitate poate fi 

întreprinsă cu succes doar de către un competitor român (care deține customer 

support în limba româna și cunoaște „traseul juridic” autohton și procedurile de 

operare). Drept dovadă, competitorii străini care au intrat pe această piață pierd în 

mod regulat dosarele încă din etapa de regularizare a dosarului (o procedură filtru 

care identifică dacă cererea de chemare în judecată cuprinde tot ceea ce este necesar 

pentru a putea fi judecată, în caz contrar cererea urmând a fi anulată). Așadar, pe 

piața cesiunilor de creanță a drepturilor la despăgubire în temeiul 

Regulamentului european nr.261/2004, Emitentul se așteaptă să rămână 

lider incontestabil, putându-se aprecia că are o poziție de monopol. 

Aria geografică a operațiunilor desfășurate de Emitent 

AIR CLAIM este o societate înregistrată pe teritoriul României, cu sediul în Constanța, 

însă, prin prisma modelului de business adoptat și prin funcționalitățile platformei de 

website, aria sa geografică nu poate fi restrânsă în mod exclusiv la teritoriul țării 

noastre. Cu toate că AIR CLAIM s-a concentrat pe piața internă până în acest moment, 

aproximativ 10% din clienții AIR CLAIM din prezent sunt de origine străină. Din acest 

punct de vedere, societatea intenționează să-și dezvolte activitatea de promovare, 

mai ales în ariile geografice din afara țării cu prezență semnificativă a diasporei 

românești, dar nu numai. 

Începând cu vara anului 2021, AIR CLAIM își lărgește aria de operațiuni prin prezența 

fizică pe aeroportul Otopeni, urmând pe viitor a se extinde prin prezența pe principalele 

aeroporturi intens tranzitate din România. 

Piața țintă          

Deși Compania și-a concentrat activitatea până în prezent pe piața internă, prin prisma 

modelului de business adoptat, aria geografică nu poate fi restrânsă exclusiv la 

teritoriul României. Desfășurarea activității exclusiv în mediul online extinde 

activitățile operaționale ale AIR CLAIM cel puțin la nivelul teritoriului european. 

Această afirmație este fundamentată pe doi piloni, atât organizațional/logistic, cât și 

comercial.  
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În acest sens, platforma AIR CLAIM are implementate deja funcționalitățile ce permit 

accesarea acesteia în mai multe limbi, având dezvoltate structuri de customer support 

ce pot oferi asistență, pe lângă limba română, în limbile engleză, spaniolă și italiană.  

Cu toate că AIR CLAIM s-a concentrat pe piața din România până în acest moment, 

aproximativ 10% din clienții AIR CLAIM sunt de origine străină. Din acest punct 

de vedere, Societatea intenționează să-și dezvolte activitatea de promovare, în 

vederea creșterii exponențiale a clienților externi. Orientarea societății în afara 

pieței din România este subliniată inclusiv prin utilizarea unui domeniu .com, 

în detrimentul unui domeniu .ro, pentru a crește semnificativ rata de conversie a 

vizitatorilor platformei.  

 

În ceea ce privește segmentele țintă, pentru linia principală a activității, AIR CLAIM 

are în vedere în principal: 

 

➢ profilul clientului care nu este familiarizat cu procedurile specifice în vederea 

obținerii despăgubirii la care este îndreptățit, cauzată de întârzierea sau 

anularea zborului respectiv refuzul la îmbarcare, având în vedere caracterul 

anevoios al acestor proceduri; 

 

➢ profilul clientului obișnuit să externalizeze activitățile ce se circumscriu în afara 

zonei sale de confort.  

 

Raportat la linia secundară a activității, respectiv cesiunea și recuperarea de creanțe, 

AIR CLAIM se adresează profilului clientului ce deține cunoștințe juridice de orice nivel 

(scăzut, mediu, ridicat), care, raportat la anumiți factori obiectivi – evitarea înfățișării 

în fața instanței, nevoia obținerii rapide a unor sume de bani etc. – au disponibilitatea 

de a accepta o anumită fracțiune  din cuantumul total pe care l-ar fi putut obține dacă 

nu ar fi cesionat creanța către Societate și ar fi urmat singur calea litigioasă. 

 

AIR CLAIM a identificat și fructificat nișa cesionării și recuperării acestui tip de creanțe, 

fiind de departe cel mai important jucător din România, atât după numărul dosarelor 

depuse și a ratei de succes în instanță, cât și din perspectiva logisticii și a work-flow-

ului. Între AIR CLAIM și orice potențial nou-jucător ar fi un avantaj strategic 

competițional de minim 1 an. 

 

Emitentul se așteaptă ca anul 2021 să fie similar anului 2020 ca dinamică a zborurilor 

și a numărului de cereri de intermediere eligibile.  

În ceea ce privește cesiunile de creanță, AIR CLAIM încă are o bază numeroasă de 

clienți care au fost refuzați de companiile aeriene în mod nejustificat, putând fructifica 

aceste oportunități sub forma cesionării creanțelor. Conform statisticilor interne 

ale Societății, 34,46% din clienți răspund favorabil, acceptând cesionarea 

creanței. Ulterior semnării contractului, un procent semnificativ dintre aceștia nu mai 

pot fi contactați întrucât au transmis date eronate de contact. 
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În perioada 2022-2024 este de așteptat ca în mod progresiv dinamica zborurilor să 

revină la normal sau chiar să cunoască o perioadă de boom. 

Contextul pandemiei a determinat o scădere drastică a zborurilor și implicit a cererilor 

eligibile pentru compensație. Deși numărul de cereri de intermediere a compensațiilor 

nu a scăzut într-un mod semnificativ (12.157 cereri în 2020, față de 15.961 cereri în 

2019), un procent semnificativ mai mic dintre acestea erau în fapt și eligibile, având 

în vedere că majoritatea vizau anulări de zbor cauzate de contextul pandemic – care, 

în marea lor majoritate, nu erau eligibile pentru compensație.  

Astfel, dacă în 2019 au fost aprobate și plătite de către operatorii aerieni 19,5% din 

cererile depuse, în 2020 procentul a fost de doar 6,04% (tabel nr.7). 

Desigur, faptul că operatorul aerian a respins o solicitare de despăgubire nu implică 

mereu faptul că acesta a procedat și legal, acesta fiind și motivul pentru care  AIR 

CLAIM are un grad ridicat de succes în instanță. Deși a recepționat mai puține cereri 

eligibile din partea clienților în 2020, AIR CLAIM  a continuat să își consolideze poziția 

pe piață, numărul de cereri recepționate fiind relativ similar, lucru notabil având în 

vedere că numărul zborurilor a fost redus drastic. 

Pe măsura ce traficul aerian va reveni la normal, AIR CLAIM anticipează să revină la 

un procent de 20%-30% de cereri aprobate și plătite de operatorii aerieni, restul 

urmând a fi ofertate în programul de cesionare a creanțelor. Este relevant procentul 

de cereri aprobate de operatori, numărul total al acestora fiind rezultatul unei 

componente variabile. Rezultatul este de regulă direct proporțional cu investițiile în 

marketing online, iar în viitor va fi influențat și de prezența fizică la terminalele de 

sosire din aeroporturi – iar în privința aceasta nu există statistici, fiind o premieră în 

România, iar pe piețele externe nu a fost încă identificat un astfel de model.  

Statisticile Eurobarometer prezentate anterior în Memorandum arată că în România 

doar 17% dintre pasageri își cunosc drepturile care li se cuvin, aceasta indicând faptul 

că la noi piața este încă la început iar o prezență offline pe aeroporturi va fi o mișcare 

deosebit de benefică. 

Piața transportului aerian de călători. Evoluții și tendințe ale acesteia. 

Peste 61% din totalul pasagerilor europeni călătoresc cu ajutorul mijloacelor de 

transport aerian, potrivit unui raport9 al Consiliului Europei. Ponderea ridicată a 

 
9 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_30/SR_PASSENGER_RIGHTS_EN.pdf   

An Număr total de 

cereri 

Aprobate Rata de 

aprobare 

Respinse 

2019 15.961 3.113 19,5% 11.645 

2020 12.157 734 6,04% 10.987 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_30/SR_PASSENGER_RIGHTS_EN.pdf
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numărului de astfel de pasageri atrage după sine un nivel proporțional al incidențelor 

de zbor  precum întârzieri sau anulări. 

Uniunea Europeană înregistrează cel mai mare număr de pasageri ai zborurilor 

internaționale la nivel global (fig. 6) , pondere care s-a păstrat și în 2020, ceea ce a 

făcut ca Europa să înregistreze cea mai drastică reducere a numărului de pasageri în 

contextul pandemic creat. 

 
Fig. 6 Ponderea numărului de pasageri  ai zborurilor internaționale după regiuni de proveniență, în 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Organizația Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO)10 

 

Evoluția numărului de pasageri ai zborurilor internaționale în 2020 față de 2019 pe 

regiuni de proveniență este prezentată în graficul de mai jos (fig. 7). 

 
Fig. 7 Numărul de pasageri internaționali 2020/2019  (milioane) 

 

                Sursa: Organizația Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO)15 

 

Veniturile generate în 2020 de către industria aeronautică au totalizat, la 

nivel global, 328 miliarde de dolari, aproximativ 40% din cele aferente anului 

 
10 https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf  

https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
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201911. În termeni nominali, acestea se situează la nivelul anului 2000.   Spre 

deosebire de criza financiară globală din 2008, care a fost pur economică și a slăbit 

puterea de cumpărare, COVID-19 a schimbat irevocabil comportamentul 

consumatorilor  și implicit sectorul transportului aeroportuar. 

 

Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO12) în cadrul căreia România este 

membră, a publicat la 4 mai 2021 un studiu13 privind efectele noului Coronavirus 

COVID-19 asupra aviației civile în 2020 și impactul economic pe care acesta  l-a 

generat. Potrivit studiului, companiile aeriene au redus cu 50% numărul 

locurilor oferite pasagerilor la nivel global și au înregistrat o diminuare  cu 

60% a numărului total de pasageri care au tranzitat aeroporturile în 2020 

(minus 2,7 miliarde de persoane) față de 2019, ceea ce a generat scăderi ale 

veniturilor operaționale înregistrate de companiile aeriene de 371 miliarde de dolari la 

nivel global. 

 
Sursa: Organizația Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO)16 

Același studiu previzionează pentru 2021 un număr total de locuri oferite de 

companiile aeriene în scădere cu 33%-39% față de 2019 și un trafic de 

pasageri mai mic cu 41%-49%, ceea ce va genera diminuări ale veniturilor 

operaționale în valoare de  278 - 327 miliarde de dolari la nivel global raportat la 

același an pre-pandemic, 2019.   

 

 
11 https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-
sector-poised-for-change-post-covid-19#  
12 ICAO - International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională a Aviației Civile) 
13 https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf  

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-sector-poised-for-change-post-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-sector-poised-for-change-post-covid-19
https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
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Cu toate acestea, studiul ICAO12 estimează pentru finalul anului 2021  o 

revenire destul de bună a numărului de pasageri europeni după declinul 

drastic înregistrat în 2020,  după cum se poate observa din graficul de mai jos, cu 

o evoluție  diferențiată, semnificativ mai bună a zborurilor pe rute interne comparativ 

cu cele internaționale. 

 

Previziuni pe termen scurt ale pieței europene 

  Fig. 8 Evoluția numărului de pasageri estimat pe 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Zboruri internaționale versus zboruri interne (intra-regiunea Europeană) previzionate 

pentru 2021 în raport cu nivelul de referință prepandemic 

    
 

Sursa: Organizația Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO), mai 202114 

 

Estimările specialiștilor au în vedere diverse scenarii de evoluție până la finalul anului, 

diferențiate după nivelul evoluției cererii și ofertei, determinate de potențialul de 

modificare a numărului de locuri oferite de companiile aeriene și de gradul de încredere 

a potențialilor călători care se poate concretiza într-un factor de creștere a cererii. 

Cererea și oferta sunt influențate, în accepțiunea ICAO1, de viteza de revenire a 

fluxului de pasageri pe diferitele regiuni și de gradulul de revenire al economiei la nivel 

global. Nu s-au luat în considerare criterii de distanțare socială la bordul aeronavelor, 

în cadrul studiului.   

 

 
14 https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf  

https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf
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Legenda: 

 Actual – scenariul actual (ie luna mai 2021, data publicării studiului ICAO) 

Scenariul 1 – Revenire de tip ”logo Nike” : scenariul în care numărul de zboruri 

și pasageri  își revine, treptat, la ritmul de creștere avut înainte de pandemie 

Scenariul 1a - Revenire în ”W”: Scenariul în care, la început are loc o revenire 

ușoară a numărului de zboruri și pasageri, urmată mai apoi de o descreștere 

pe fondul neacoperirii complete a capacității de locuri pusă la dispoziție de 

companiile aeriene 

 Scenariul 2 – Revenire în ”U”: Revenire accelerată a tendinței de creștere 

după progresul inițial relativ lent în revenirea la numărul de pasageri 

înregistrați de companiile aeriene 

 Scenariul 2a - Revenire în ”L” : Revenirea numărului de pasageri într-un ritm 

deosebit de lent datorită menținerii reticenței acestora în apelarea la serviciile 

de transport aerian  

Scenariu de referință – este un scenariu pur informativ, care reflectă cele mai 

recente așteptări ale companiilor aeriene, reprezentând ”semnalul” dat de 

către acestea în piață cu privire la capacitatea de locuri care va fi pusă la 

dispoziția călătorilor 

 

Previziuni pe termen mediu - 2024 – ale pieței europene 

EUROCONTROL, organizația civil-militară pan-europeană care supervizează spațiul 

aerian comunitar, cu sediul la Bruxelles, fondată în 1963 și cuprinzând 41 state 

membre, printre care și România, a publicat la 4 noiembrie 2020 o prognoză15 privind 

evoluția traficului aerian pentru următorii 4 ani, potrivit căreia călătoriile aeriene vor 

reveni până în 2024 la nivelul pre-pandemic din 2019 (Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Eurocontrol19 

 
15 https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-five-year-forecast-2020-2024  

https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-five-year-forecast-2020-2024
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Un raport McKinsey16 publicat în aprilie 2021 prevede, în mod similar, o revenire a 

industriei până în 2024. Potrivit acestuia o schimbare fundamentale a apărut în 

industria aviatică în urma pandemiei: Călătoriile de agrement (turistice) 

alimentează recuperarea sectorului în primă etapă, în detrimentul călătoriilor 

de afaceri. 

Va dura un timp mai îndelungat până când călătoriile de afaceri vor reveni la nivelul 

anterior pandemiei, estimându-se  până în 2024 o revenire până la un nivel de 

aproximativ 80% a acestora față de nivelurile prepandemice. Munca la distanță și alte 

aranjamente de lucru flexibile vor rămâne probabil într-o anumită formă postpandemie 

și oamenii de afaceri vor face mai puține deplasări pentru discuții de afaceri. 

În crizele anterioare, călătoriile de agrement sau vizitele la prieteni și rude au avut 

tendința de a reveni primele, așa cum a fost cazul în Marii Britanii după 11 septembrie 

și criza financiară globală din 2018. A durat 4 ani până când  călătoriile de afaceri au 

revenit la nivelurile de precriză după atacurile asupra World Trade Center, și încă nu 

reveniseră la nivelurile pre-crizei financiare 2018 atunci când a izbucnit pandemia de 

COVID-19 în 2020. Prin urmare, pe măsură ce efectele pandemiei se restrâng, 

creșterea călătoriilor de agrement o va depăși într-un ritm accelerat pe cea a  

călătoriilor de afaceri. Călătoriile de afaceri necesită cel mai îndelungat timp pentru a 

reveni la nivelul unei pre-crize, potrivit specialiștilor de la McKinsey. 

Perspective de creștere ale pieței interne 

Perspectivele de evoluție ale pieței interne sunt strâns corelate cu cele de la nivel 

european, estimându-se o revenire la nivelul traficului de călători pre-pandemic abia 

în 2024.  

Potrivit datelor17 oferite de Institutul Național de Statistică, numărul total de pasageri 

aferent transportului aeroportuar din România a confirmat trendul expansiv de la nivel 

global înregistrat înainte de pandemie, pe fondul accesibilității tot mai mari a serviciilor 

de transport aerian în contextul economiei de timp generate de acest tip de transport 

față de alternativele tradiționale.  

  

 
16 https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-
sector-poised-for-change-post-covid-19#  
17 Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table  

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-sector-poised-for-change-post-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/back-to-the-future-airline-sector-poised-for-change-post-covid-19
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Fig. 11 Numărul total de pasageri ai curselor aeriene regulate18 înregistrați pe teritoriul 

României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sursa: Institutul Național de Statistică 

Un studiu19 realizat în România de unul din liderii mondiali în obținerea de compensații 

pentru pasagerii companiilor aeriene, publicat în 2018,  a identificat pe parcursul 

anului precedent peste 42.000 de pasageri români eligibili pentru despăgubiri din 

partea companiilor aeriene, care, dacă ar aplica pentru compensaţii, aşa cum sunt 

îndreptăţiţi potrivit directivei europene nr.261/2004, suma despăgubită s-ar ridica la 

aproximativ 12 milioane de euro pe an. Între oraşele din România şi cele din 

străinătate sunt operate anual peste 152.000 de zboruri, dintre care mai mult 

de 36.000 au înregistrat întârzieri sau anulări. Cel mai mare număr de întârzieri, 

anulări sau suprarezervări pe rute externe a fost înregistrat pe destinația Turcia 

(Istanbul), urmat de Austria (Viena) și Germania (Munchen), în timp ce ruta internă 

cu cele mai mari întârzieri sau anulări a fost Timişoara-Bucureşti. Cea mai aglomerată 

lună pentru România, care ar fi generat cel mai mare număr de cereri eligibile de 

compensare, a fost luna noiembrie. Totuși, aeroporturile din România nu se află în 

topul clasamentului cu cele mai problematice zboruri din acest punct de vedere, 

situându-se la mijlocul clasamentelor efectuate la nivel mondial. Potrivit aceleiași 

surse, companiile aeriene cu cele mai slabe performanțe în ceea ce privește 

punctualitatea, serviciile şi rata de procesare a cererilor pentru compensaţii sunt 

Tarom și Ryanair. Același studiu relevă faptul că mai puțin de 2% dintre pasageri 

aplică pentru compensaţii în cazul zborurilor problematice. Puțini știu că pot aplica 

pentru o despăgubire în termen de până la 3 ani de la data efectuării zborului, cu 

condiția prezentării documentelor de călătorie relevante.  

O altă sursă citată de Mediafax20 raportează la nivelul primelor nouă luni ale 

anului 2019 un număr de peste 1.000 de zboruri anulate și amânate în 

 
18 Exclusiv transporturile private (sunt incluse doar cele de linie) 
19 Sursa: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/companiile-cu-cele-mai-multe-intarzieri-sau-anulari-de-zboruri-
situatia-in-care-se-afla-tarom-878722  
20 FlightClaim, un concurent al Emitentului de pe piața internă 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/companiile-cu-cele-mai-multe-intarzieri-sau-anulari-de-zboruri-situatia-in-care-se-afla-tarom-878722
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/companiile-cu-cele-mai-multe-intarzieri-sau-anulari-de-zboruri-situatia-in-care-se-afla-tarom-878722
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România. Valoarea totală a compensaţiilor la care pasagerii acelor zboruri au dreptul 

anual, potrivit aceleiași surse, depăşeşte 35-40 milioane de euro. Din punct de 

vedere statistic, zborurile cu probleme vizează, în ordine, companiile Tarom, Wizz Air, 

Ryanair și Blue Air. În topul destinațiilor pentru care s-au înregistrat cele mai multe 

întârzieri sau anulări, figurează  Milano, Madrid, Roma, Larnaca și Londra, lunile cu 

cele mai multe plângeri înregistrate fiind august şi ianuarie. Aproximativ 10% dintre 

români s-au confruntat cu un zbor cu probleme și ar fi fost îndreptățiți să-și ceară 

drepturile de la companiile aeriene. La nivel european, numărul zborurilor 

problematice a crecut cu 40% în 2019 față de 2018. Aproximativ 4,5 milioane de 

pasageri au avut de suferit în 2018 din cauza anulărilor sau întârzierilor de zborur și 

au obținut compensații în valoare de până la 2 miliarde de euro. 

Potrivit studiului Eurobarometer21 publicat în 2020 de către Comisia Europeană privind 

cunoașterea drepturilor pasagerilor, aferent anului de studiu 2019, la nivelul României 

doar 17% dintre respondenți au cunoștință de drepturile lor în cazul utilizării servicilor 

de transport aerian, deși legea a fost promulgată de UE încă din anul 2004 (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://data.europa.eu/data/datasets/s2200_91_1_485_eng?locale=en  

https://data.europa.eu/data/datasets/s2200_91_1_485_eng?locale=en
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Potrivit aceluiași studiu, respondenții în cunoștință de drepturile lor care au întâmpinat 

nereguli cu ocazia unei călătorii cu avionul au depus mai multe reclamații decât cei 

care au recurs la alte moduri de transport (37% dintre pasagerii aerieni, față de 26% 

dintre pasagerii care au călătorit cu autocarul, 24% dintre pasagerii feroviari și 18% 

dintre pasagerii care au călătorit cu vaporul sau cu feribotul).   

Dintre respondenții care au întâmpinat nereguli cu ocazia unei călătorii dar nu au 

depus o reclamație oficială (72%), motivul cel mai frecvent pentru nereclamare a fost 

sentimentul că ar fi fost inutil să o facă (45%), urmat de suma de bani implicată, 

considerată ca fiind prea mică (25%). 

Dintre cei care au întâmpinat perturbări cu ocazia unei călătorii cu avionul în ultimele 

12 luni, 53% au indicat că linia aeriană a oferit un oarecare ajutor (fie alimente și 

băuturi, fie zboruri alternative, rambursări, compensații financiare, cazare, etc.) 

indiferent dacă pasagerii au depus sau nu reclamație.  

Numai 37% dintre respondenții care s-au confruntat cu nereguli au declarat că au fost 

mulțumiți de modul în care operatorul de transport i-a informat cu privire la 

procedurile de depunere a reclamațiilor. 

18. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de      

activitate sau linii de business 

Până la 1 ianuarie 2021, cu excepția a două plăți în valoare de 6 mii lei încasate la 

finalul anului 2020, cifra de afaceri și profitul sunt exclusiv rezultatul primei linii de 

business a Emitentului, reprezentată de intermedierea cererilor de despăgubire, 

concretizată prin reținerea comisionului de 35% sau prin reținerea integrală a valorii 

despăgubirii obținute dacă pasagerul nu poate fi contactat timp de 3 luni, conform 

contractului. 

Rezultatele obținute în urma acestei activități se prezintă astfel (tabel nr.8): 

Indicator (Lei) 2018 2019 2020 

CA 43 505 2 999 759 1 729 212 

Profit net -128 594 2 557 815 1 000 678 

Marjă profit - 85.27% 53.48% 

 

19. Clienți/Furnizori principali. Contracte 

semnificative. 

Având în vedere specificul activității AIR CLAIM, acest capitol nu este incident. AIR 

CLAIM facilitează obținerea despăgubirilor pentru evenimente de tip one-off, rata de 

recurență fiind relativ redusă. Având în vedere că, în anul 2020, Cocietatea a deservit 

aproape 1800 clienți pentru sume care nu depășesc 1.500 lei / client, putem considera 

că nu există clienți semnificativi și, în consecință, nici expunere față de  un anumit 

client sau grup de clienți. AIR CLAIM reține în mod automat comisionul concomitent 
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cu încasarea despăgubirii de la operatorul aerian, așadar nu există termene de 

încasare sau riscuri subsecvente.  

În afara serviciilor de consultanță legală și reprezentare în instanță, pentru care AIR 

CLAIM colaborează cu Coteș Mihail – Cabinet Individual, societatea nu are furnizori 

relevanți, contractele cu eventualii furnizori având o valoare foarte mică raportată la 

cifra de afaceri, în astfel de cazuri fiind vorba de aspecte curente ale activității 

operaționale (mentenanță, server, SEO, AWS Amazon etc.). 

Având în vedere că acționarul Mihail Coteș este directorul general dar și avocatul care, 

la acest moment, reprezintă în instanță pasagerul / societatea pentru soluționarea 

cererilor de despăgubire, dar și faptul că contractarea altor avocați /case de avocatură 

va fi o soluție la îndemâna Societății atunci când volumul dosarelor o va solicita, 

conducerea Air Claim nu consideră dependența actuală de acest unic furnizor de 

servicii de avocatură un element de vulnerabilitate. 

20. Principalii indicatori operaționali 

Principalii indicatori operaționali ai Emitentului sunt legați de numărul de cereri de 

intermediere soluționate. 

De la înființarea sa în 2018 până în prezent, AIR CLAIM a ajutat peste 500.000 de 

pasageri să își cunoască drepturile prin intermediul accesării site-ului 

https://airclaim.com/, și a primit aproximativ 28.000 de solicitări de reprezentare; 

dintre acestea, AIR CLAIM a analizat, selectat și acceptat 20.000 cereri eligibile, dintre 

care 4.000 au fost soluționate în mod amiabil cu operatorii aerieni și s-a fructificat 

despăgubirea. AIR CLAIM a propus cesiunea dreptului de creanță pasagerilor ale căror 

cereri au fost respinse nejustificat de către operatorul aerian. AIR CLAIM a revendicat 

în instanță valoarea despăgubirilor. Procentul de fructificare a despăgubirilor în 

instanță înregistrat de AIR CLAIM se situează între 65% și 100%, în funcție de 

compania aeriană. Un procent de aproximativ 5% din cererile acceptate de Societate 

s-au soluționat în defavoarea Emitentului.  

Durata medie de încasare a despăgubirilor intermediate este de 3 luni în cazul în care 

operatorul aerian optează pentru acordarea amiabilă a despăgubirii, respectiv de 8 

luni în cazul valorificării în instanță a dreptului de creanță cesionat.  

  

https://airclaim.com/
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21. Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare  

 

Informațiile financiare din prezentul Memorandum sunt preluate din situațiile 

financiare anuale ale AIR CLAIM SA. Situațiile financiare aferente ultimului exercițiu 

financiar încheiat sunt în curs de auditare. Raportul auditorului va fi prezentat până la 

data admiterii la tranzacționare. Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 

2020 au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor întrunită 

la data de 30.03.2021. Pentru anul 2020, Societatea nu a întocmit situații financiare 

semestriale, neavând această obligație legală. Emitentul va publica raportul financiar 

semestrial aferent exercițiului în curs, în termenele impuse de reglementările BVB și 

legislația în vigoare. 

Poziția financiară 

Tabel nr.9. Indicatori ai poziției financiare(lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Active imobilizate 888 193.538 558.606 

Active circulante, din care: 2.774 2.472.206 3.391.326 

   Creanțe (debitori diverși) 0 2.386.728 3.383.834 

   Casa și conturi la bănci 2.774 85.478 7.492 

TOTAL ACTIVE 3.662 2.665.744 3.949.932 

Datorii pe termen scurt, din care: 132.056 130.266 163.882 

       Datorii comerciale 7.340 37.714 51.988 

       Datorii în legătură cu personalul 0 4.210 3.946 

       Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 

și bugetul statului  1.306 88.343 107.947 

Datorii pe termen lung 0 106.037 355.930 

TOTAL DATORII 132.056 236.303 519.812 

Capital și rezerve       

   Capital subscris și vărsat 200 220 220 

   Rezerve  0 0 40 

   Rezultatul reportat 0 -128.594 2.429.181 

   Rezultatul perioadei -128.594 2.557.815 1.000.679 

TOTAL CAPITALURI PROPRII -128.394 2.429.441 3.430.120 

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 3.662 2.665.744 3.949.932 

 

Activele companiei sunt reprezentate în principal de activele curente. Între acestea, 

creanțele, reprezentând 85,67% din totalul activelor la 31.12.2020, constituie, în 

proporție de 95,2%, împrumuturi către acționari care se vor stinge prin dividendele 

aferente rezultatelor financiare realizate și reportate, care au fost distribuite în baza 

hotărârii AGEA nr. 1/30.03.2021. Valoarea creanțelor cesionate pentru litigii 

înregistrate la valoarea de achiziție, suma de 200 lei/pasager, însumează 100.317 lei. 

Ciclul de încasare a acestor creanțe este de 8 luni, corespunzător duratei medie de 

soluționare a dosarelor în instanță. 
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Având în vedere specificul activității Air Claim în care veniturile se înregistrează odată 

cu încasarea comisionului, prin reținerea acestuia din valoarea despăgubirii încasată 

de la operatorul aerian, riscul de credit este minimizat. 

Activele imobilizate reprezintă 14,14% din totalul activelor la sfârșitul anului 2020, 

fiind constituite în proporție de 100% din imobilizări corporale sub forma mijloacelor 

de transport (91%), mobilier și aparatură birotică (9%). 

Datoriile Societății, în pondere de 8,86% din total pasive la 13.12.2019, au crescut cu 

120% în 2020, în principal pe fondul cheltuielilor ocazionate de reinventarea business-

ului în perioada pandemică, ca răspuns la criza de piață determinată de suspendarea 

unui mare număr de zboruri ce a avut ca efect reducerea activității operaționale 

aferente activității de bază. Datoriile pe termen lung, în proporție de 68,5% din total 

datorii însumează valoarea contractelor de leasing pentru activele imobilizate 

(mijloace de transport) și alte datorii comerciale față de furnizori de servicii 

externalizate care beneficiază de termene de plată extinse, aliniate la termenele 

previzionate pentru soluționarea dosarelor și încasarea despăgubirilor aferente.   

Valoarea activului net, respectiv a capitalurilor proprii este pozitivă și în creștere, 

încorporând capitalul social și rezultatul reportat al exercițiilor anterioare.  

În data de 12.04.2021 organul statutar a hotărât majorarea capitalului social de la 

220 lei la 400.000 lei, prin aportul în numerar al acționarilor. 

 

Performanța financiară 

Investițiile semnificative în activitatea de marketing și optimizare SEO22, completate 

de experiența în domeniul vânzărilor online și de marketing a doi dintre Administratori, 

au generat în 2019 o cifră de afaceri de 2,99 milioane lei și un profit net de 2,56 

milioane lei, echivalentul unei marje de profit de 85,27%. Cifra de afaceri se compune 

integral din veniturile realizate în urma activității de intermediere  a cererilor de 

compensații ale clienților săi.  

Veniturile totale obținute de Companie reprezintă, în proporție de 100% în 2019 

respectiv 99,8%  în 2020, venituri realizate în urma activității de intermediere  a 

cererilor de compensații primite de la clienți.  

Dinamica financiară a veniturilor din exploatare a scăzut cu 37,8% în 2020, iar cea a 

veniturilor totale cu 37,7%, în contextul sistării zborurilor în perioada de lockdown și 

a operării unui număr restrâns de zboruri de către companiile aeriene în cea de-a doua 

parte a anului, ceea ce a frânat substanțial numărul de solicitări eligibile pentru 

despăgubire. Din acest motiv,  85%  din profitul net al anului 2020, în cuantum de 

0,85 milioane lei, a fost realizat în primele două trimestre. 

    

Tabel nr.10. Indicatori ai performanței 

financiare (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

 
22 SEO (Search Engine Optimization) – optimizarea motoarelor de căutare în mediul online 
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VENITURI 43.839 3.000.833 1.869.761 

Venituri din exploatare, din care: 43.505 2.999.759 1.865.545 

    Cifra de afaceri netă 43.505 2.999.759 1.729.929 

    Alte venituri din exploatare 0 0 135.616 

Venituri financiare, din care: 334 1.074 4.216 

           Alte venituri financiare  334 982 4.215 

CHELTUIELI 171.127 413.097 851.790 

Cheltuieli de exploatare, din care: 169.219 387.887 812.896 

     Cheltuieli cu  mat.prime și consumabilele  0 12.786 32.413 

     Alte cheltuieli materiale  609 15.076 5.949 

    Cheltuieli cu energia și apa  0 4.772 6.680 

    Cheltuieli cu personalul  0 26.439 124.436 

    Ajustări de valoare privind imobilizările 214 17.747 46.233 

    Alte cheltuieli de exploatare, din care: 168.396 311.067 597.185 

              Chelt.privind prestațiile externe  168.396 298.775 542.995 

              Chelt.cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate; chelt. reprezentând 

transferuri și contribuții datorate în baza unor 

acte normative speciale 0 680 42.926 

              Alte cheltuieli de exploatare 0 11.612 11.264 

Cheltuieli financiare, din care: 1.908 25.210 38.894 

          Cheltuieli privind dobânzile  0 2.021 10.949 

          Alte cheltuieli financiare 1.908 23.189 27.945 

REZULTAT DIN EXPLOATARE -125.714 2.611.872 1.052.649 

REZULTAT FINANCIAR -24.136 -24.136 -34.678 

REZULTAT BRUT -127.288 2.587.736 1.017.971 

Impozit pe profit 1.306 29.921 17.292 

REZULTAT NET -128.594 2.557.815 1.000.679 

 

Sub specificul activității de furnizare de servicii, ponderea cea mai importantă a 

cheltuielilor raportate de companie este reprezentată de cheltuielile cu prestațiile 

externe, care se situează la nivelul de 0,54 milioane lei în 2020, reprezentând 67% 

din totalul cheltuielilor din activitatea de exploatare, respectiv 64% din total cheltuieli. 

În această categorie intră, cu un procent de 43%, cheltuielile ocazionate cu plata 

serviciilor  de SEO23 , IT și AI, necesare optimizării activității de marketing în vederea 

consolidării poziției pe piață a Emitentului și cheltuieli cu serviciile cabinetului de 

avocatură, în proporție de 22%. Alte cheltuieli cu prestațiile externe sunt legate de 

externalizarea activității financiar-contabile a Emitentului și cele legate de plata 

onorariilor avocațiale.  

O altă categorie de costuri specifică serviciilor de reprezentare în instanță a clienților, 

adiacentă prestațiilor externe,  o reprezintă cea a taxelor de timbru, în cuantum de 

 
23 SEO (Search Engine Optimization) – optimizarea motoarelor de căutare în mediul online 
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5% din total cheltuieli în 2020. Cheltuielile cu personalul reprezintă 15% din totalul 

cheltuielilor în 2020. 

                  Fig. 13 Distribuția cheltuielilor operaționale pe principalele categorii, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe fondul scăderii veniturilor totale în 2020,  cu 37,7%, cauzate de frânarea bruscă a 

volumului de călători datorită contextului pandemic Sars-CoV2, cheltuielile aceluiași 

an se dublează.  

Această dinamică se atribuie implementării noii linii de business a Emitentului, a cărei 

rezultate vor fi vizibile abia începând din ianuarie 2021, în timp ce costurile aferente 

(cumpărarea creanțelor pasagerilor, plata onorariilor avocațiale și taxele de timbru) s-

au înregistrat integral în 2020 (n.r. durata medie de soluționare a unui dosar în 

instanță este de 8 luni).  

Deși contextul pandemic survenit în 2020 a avut efecte dezastruoase pentru industria 

aviatică și cea a turismului, impactând în mod indirect activitatea și implicit rezultatele 

financiare ale Emitentului, AIR CLAIM a reușit nu doar performanța de a obține profit 

în anul 2020, în valoare de 1 milion de lei la o cifră de afaceri de 1,87 milioane, cu o 

marjă de profit de 53,48%, ci a reușit să se reinventeze pornind o  nouă linie de 

business cu marje de profit semnificativ mai mari în comparație cu activitatea de bază: 

cesionarea drepturilor de creanță ale pasagerilor, cu plata on-the-spot, la un preț de 

10-16% din valoare, urmate de recuperarea ulterioară în instanță a întregii valori.  

Anul 2021 este anul în care se văd primele rezultate ale implementării proiectului 

cumpărării de creanțe. AIR CLAIM a încasat, la nivelul anului 2021,  sau este în curs 

de încasare (în prezent aflându-se în etapa executării silite a companiilor aeriene) a 

aproximativ 73.500 de euro, valoare aferentă unui număr de aproximativ 70 de 

dosare. Cheltuielile pentru aceste dosare au fost integral cuprinse în anul fiscal 2020 

(tabel nr.11): 

 Indicator (lei) 2019 2020 2020 ajustat* 

Cifra de afaceri netă 2.999.759 1.729.929 2.091.549 

Profit net 2.557.815 1.000.679 1.362.299 

Marja netă a profitului 85,27% 57,85% 65,13% 
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*ajustarea veniturilor 2020 cu  veniturile încasate în 2021 corespunzătoare cheltuielilor 
efectuate în anul precedent  

 

Într-o perioadă în care criza pandemică a afectat puternic traficul de 

transport aeroportuar, capacitatea Emitentului de a se reinventa în cursul 

anului 2020 vine nu doar să compenseze impactul rulajelor reduse de trafic, 

ci și să consolideze implementarea unei strategii de dezvoltare intensivă și 

extensivă a activității pentru următorii ani. Deși estimările specialiștilor prevăd o 

revenire la normal a traficului aerian abia în 2024, în prezent acesta situându-se la 

nivelul anului 2020,  este evident că pe termen lung  rulajul activităților de zbor va 

înregistra aceleași creșteri exponențiale pe care acest sector de activitatea le-a 

înregistrat încă de la începuturile sale. 

Indicatori economico-financiari 

Indicatorii economico-financiari se poziționează foarte confortabil deasupra pragului 

minim de referință. Subliniem faptul că acești indicatori reflectă particularitățile 

activității de intermediere și cesionare de creanțe cu recuperare ulterioară în instanță, 

în care termenele de decontare a creanțelor și datoriilor legate de onorariile avocațiale 

și cheltuielile de judecată sunt reglementate procedural și legal. 

Tabel nr.12. Indicatori economico-financiari  

Interval de 
referință 31.12.2019  31.12.2020  

Lichiditatea curentă (AC/DC) > 2 19,0 20,7 

Rata solvabilității financiare (TA/TD) > 1 11,3 7,6 

Rata solvabilității patrimoniale (CPR/TP) > 30% 91% 87% 

Gradul de îndatorare (TD/TA) < 50% 9% 13% 

 

Evaluarea foarte atentă a dosarelor eligibile pentru compensare, componentă majoră 

a activității de bază a Emitentului, în raport cu legislația în vigoare privind 

despăgubirile cuvenite pasagerilor și în tandem cu buna cunoaștere a motivelor 

principale invocate de către operatorii aerieni în instanță, coroborate cu reținerea 

integrală a sumelor recuperate și nerevendicate de clienți,  asigură Emitentului un 

nivel înalt de lichiditate, activele curente acoperind de peste 20 de ori  valoarea 

datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an. 

Celelalte categorii de indicatori economico-financiari indică, de asemenea, o poziție 

financiară foarte solidă și un nivel de risc deosebit de confortabil pentru o societate cu 

o politică operațională performantă și atent țintită, orientată spre minimum de risc. 

Nivelul de solvabilitate și îndatorare se situează confortabil în intervalele considerate 

optime, confirmând o capacitatea ridicată de autofinanțare și de onorare a obligațiilor 

asumate de plată. 
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22. Politica privind prognozele 

La nivelul Emitentului nu există o politică formală de prognoze, dar atât conducerea 

executivă cât și cea superioară urmăresc cu regularitate, cel puțin trimestrial, 

indicatorii financiari ai Societății, contextul macroeconomic și îndeosebi specificul 

pieței în care Emitentul activează, în vederea elaborării de bugete și planuri de 

dezvoltare, conform direcțiilor trasate de conducerea superioară.  

Planul de dezvoltare a Emitentului în perioada următoare vizează expansiunea 

accelerată a activității și este descris pe larg în secțiunea nr.24 a prezentului 

Memorandum.  

23. Politica de dividende 

În stabilirea politicii de dividend, emitentul va ține cont de nevoile de finanțare a 

companiei, de implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se 

un echilibru între politica de investiții și cea de dividend ținând cont și de așteptările 

investitorilor. Hotărârea repartizării rezultatului exercițiilor financiare aparține 

Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor. Intenția actuală a conducerii este de 

a propune Adunării Generale a Acționarilor alocarea de dividend atât prin plată în 

numerar cât și prin acordarea de acțiuni gratuite, începând cu exercițiul financiar 2022. 

24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii 

În următorii ani, AIR CLAIM va menține cele două linii de business – intermediere 

cereri pasageri și cesionare creanțe cu recuperare ulterioară în instanță - , cu o 

majorare semnificativă a volumelor obținută prin următoarele 5 strategii principale:  

 

1. Implementarea unor puncte fizice (offline) în terminalele 

de sosiri ale principalelor aeroporturi din România 

2. Dezvoltarea unei aplicații pentru mobil care permite 

identificarea în mod automat a zborurilor eligibile din trecut 

care se pretează a fi compensate și notifică zborurile 

curente eligibile către potențialii reclamanți 

3. Oferirea de abonamente  

4. Colaborarea cu parteneri  strategici (platformă de vânzare 

bilete de avion, agenție de turism, instituție bancară etc.) 

5. Extinderea pe piețe externe 
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1. Implementarea unor puncte fizice (offline) în terminalele de 

sosiri ale principalelor aeroporturi din România 

AIR CLAIM își propune să implementeze punctele fizice în interiorul terminalului de 

sosiri, unde va fi amplasat un birou fix care va monitoriza, în direct, situația zborurilor 

de pe respectivul aeroport.  

Echipa locală va verifica atât intern, cât și cu partenerul extern (Mesh-Data ApS, 

Gentofte, DK), eligibilitatea unui zbor în momentul în care observă că un avion 

programat să aterizeze pe aeroportul respectiv va sosi cu o întârziere mai mare de trei 

ore, sau că un zbor programat să aterizeze a fost anulat iar pasagerii vor sosi cu un 

alt zbor, cu o întârziere finală mai mare de 3 ore față de cea prevăzută inițial.  

Ulterior, când avionul respectiv aterizează, echipa AIR CLAIM se va deplasa la banda 

de colectare a bagajelor de cală alocată respectivului zbor și le va propune pasagerilor 

fie intermedierea obținerii despăgubirilor de la operatorul aerian, fie cesionarea și plata 

pe loc a creanței, aceștia fiind invitați pentru mai multe lămuriri la biroul fix. În ipoteza 

în care un pasager nu este interesat pe moment de serviciile AIR CLAIM, îi va fi oferită 

o broșură, acesta având la dispoziție un orizont de timp de 3 ani pentru a depune 

cererea de despăgubire. 

Pentru atragerea și fidelizarea pasagerilor, AIR CLAIM are în vedere oferirea de diverse 

gratuități, cum ar fi vouchere pentru taxi sau pentru parcarea în incinta aeroportului.  

Prin țintirea directă a unui zbor eligibil și având posibilitatea de a plăti pe loc 

pasagerului prețul cesiunii creanței, AIR CLAIM va avea un volum semnificativ de cereri 

de intermediere, respectiv creanțe de recuperat, cu o rată previzionată de succes (atât 

în recuperarea de la operatorul aerian cât și pe cale litigioasă) extrem de apropiată de 

100%, având în vedere că marja de eroare în identificarea unui zbor fals eligibil este 

de doar 5%).  

Având în vedere numărul redus de pasageri ai transportului aerian care își 

cunosc drepturile (între 15%24 și 17%25), prin prezența fizică în terminalele 

de sosiri, AIR CLAIM poate atrage drept clienți numeroși pasageri care nu 

cunoșteau că au posibilitatea de a obține orice fel de despăgubire. 

Mai mult, conform unor statistici interne ale AIR CLAIM, un procent semnificativ din 

pasagerii care aplică pentru serviciile sale prin intermediul website-ului nu pot fi 

contactați pentru a le fi transferată despăgubirea obținută sau pentru a le fi propusă 

varianta cesionării creanței. Prin prezența fizică pe aeroport, aceste situații nu vor mai 

fi posibile, determinând astfel creșterea volumelor. 

Emitentul a obținut deja oferte din partea aeroportului Otopeni în vederea 

implementării acestei strategii; rezultatele prezenței fizice a echipei AIR CLAIM în 

 
24 Sura: AirHelp, conform datelor furnizate de  YouGov Deutschland GmbH și SurveyMonkey 
25 Sursa: Eurostat 
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incinta aeroportului OTP sunt estimate valoric în secțiunea Previziuni financiare pentru 

intervalul 2021-2025. 
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2.  Dezvoltarea unei aplicații pentru mobil care permite identificarea 

în mod automat a zborurilor eligibile din trecut care se pretează a fi 

compensate în prezent și notifică zborurile curente eligibile către 

potențialii reclamanți 

Emitentul are în vedere dezvoltarea unei aplicații pentru mobil care va analiza, cu 

permisiunea utilizatorului, toate e-mail-urile primite de acesta, pentru a identifica 

existența unor zboruri eligibile pentru  obținerea de despăgubiri, despre care pasagerul 

nu avea cunoștință; în astfel de cazuri, AIR CLAIM va propune pasagerului cesionarea 

creanței sau intermedierea obținerii despăgubirii în schimbul unui comision de succes. 

De asemenea, aplicația va putea semnala utilizatorului această propunere și în viitor, 

imediat ce identifică un astfel de zbor eligibil. 

În acest moment, AIR CLAIM este în discuții cu mai mulți dezvoltatori de aplicații 

pentru mobil. 

3.  Oferirea de abonamente 

Pentru pasagerii care au un număr foarte mare de călătorii cu avionul și întâmpină de 

mai multe ori pe parcursul unui an întârzieri sau anulări eligibile, AIR CLAIM va crea 

un sistem de abonamente cu plată lunară sau anuală, urmând ca abonații să 

beneficieze de serviciile AIR CLAIM fără aplicarea oricărui comision ulterior, exclusiv 

în baza abonamentului. 

4.  Colaborarea cu un partener strategic (platformă de vânzare 

bilete de avion, agenție de turism, instituție bancară etc.) 

AIR CLAIM are în vedere încheierea unor colaborări cu parteneri strategici care pot 

oferi complementar serviciilor din oferta lor pe cele  furnizate de AIR CLAIM. Spre 

exemplu, o platformă de achiziție de bilete avion poate oferi în mod gratuit clienților 

săi serviciile AIR CLAIM de intermediere în vederea obținerii de despăgubiri, AIR CLAIM 

urmând a oferi un comision competitiv acestui partener. Mai mult, același partener 

poate menționa în activitățile sale de marketing că achită pe loc pasagerilor îndreptățiți 

o fracțiune din despăgubire. În fapt, aceasta va fi realizată de AIR CLAIM printr-un 

sistem de tip API26, în urma verificării automate a eligibilității zborului. Suplimentar, 

instituțiile bancare pot oferi gratuit serviciile AIR CLAIM către posesorii de carduri 

premium (Gold, Platinum, Infinite). Agențiile de turism la rândul lor pot oferi 

complementar serviciile Emitentului către clienții acestora.  

  

 
26 API (Application Programming Interface) – interfață de programare a aplicațiilor 
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5.  Extinderea pe piețe externe 

Deși în prezent AIR CLAIM deține o cotă de piață de 78% între jucătorii autohtoni și 

are ca principal obiectiv consolidarea poziției pe piața internă, Societatea are în vedere 

și extinderea pe piețe externe în viitor. Aceasta nu este o prioritate imediată, ci o 

strategie de perspectivă, care va fi implementată gradual, pe măsura extinderii 

Societății. Ca urmare a profiturilor obținute din majorarea volumelor provenite de pe 

piața internă, AIR CLAIM va deține bugete semnificative de marketing pentru a penetra 

piețele externe și a putea face concurență reală chiar și celor mai mari jucători la nivel 

mondial. Pentru o primă etapă, date fiind facilitățile logistice, vor fi vizate acele state 

europene în care prezența diasporei românești este semnificativă. 

 

Perspective și previziuni financiare pentru intervalul  2021-2025 

estimate pe baza planului de dezvoltare  

 

Estimări 2021 

Deși ritmul de revenire la intensitatea traficului aerian de dinaintea pandemiei este 

încă lent, anul 2021 este anul în care se văd rezultatele implementării proiectului de 

cesiuni de creanțe, a doua linie de business înființată de Societate. Până la data 

întocmirii Memorandumului AIR CLAIM a încasat sau este în curs de a încasa (în etapa 

executării silite) aproximativ 73.500 euro, sumă aferentă unui număr de aproximativ 

70 de dosare. Cheltuielile pentru aceste dosare au fost integral cuprinse în anul fiscal 

2020.  

Pe parcursul anului 2021 urmează a fi admise și alte dosare depuse pe parcursul anului 

2020 precum și cele 155 dosarele depuse în primul trimestru din 2021. Până la acest 

moment, rata de succes în instanță a fost cuprinsă între 65% și 100%, în funcție de 

operatorul aerian. Multiplicând un număr de aproximativ 170 dosare (155 dosare din 

T1 2021 și 15 dosare depuse în 2020 dar nesoluționate) cu o rată de succes de 65% 

și suma medie de 780 euro/dosar (sumă ce include și cheltuielile de judecată: onorarii 

avocațiale judecată/executare silită, taxe de timbru etc.), vor rezulta încasări 

suplimentare în valoare de 86.190 euro, determinând încasări cumulate de 

aproximativ 159.690 de euro exclusiv din linia secundară de business – care este la 

debut, fiind în plină expansiune. 

Punctual, în ceea ce privește activitatea de recuperare a creanțelor, AIR CLAIM își 

propune ca până la finalul anului 2021, în scenariul pesimist, să cumpere peste 1000 

de drepturi de creanță, echivalentul a peste 1000 de cereri de chemare în judecată 

(dosare). Însă, ținând cont de termenul mediu de soluționare, veniturile din aceste 

dosare, cu excepția celor depuse în T1 2021, vor fi înregistrare în 2022.  Acest scenariu 

este considerat ca fiind pesimist întrucât cuantifică exclusiv creanțele deja eligibile 

spre a fi cumpărate (dintre solicitările mai vechi ale clienților AIR CLAIM, care au fost 
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respinse pe cale amiabilă de către operatorii aerieni), fără a lua în calcul efectul 

prezenței fizice în terminalul de sosiri din aeroportul OTP.  

În ceea ce privește facilitarea recuperării despăgubirilor, urmărind rezultatele din 

trimestrul 1 al anului 2021 precum și perspectiva traficului aerian în 2021, AIR CLAIM 

se așteaptă să se mențină dinamica și veniturile aferente anului 2020. 

Având în vedere că foarte multe cereri de intermediere au ca obiect zboruri neeligibile 

pentru compensare (fiind vorba despre anulări sau întârzieri justificate în contextul 

COVID19), Societatea a redirecționat o bună parte din bugetul alocat 

marketingului acestei linii de business către proiectul cesiunilor de creanță, 

care oferă un randament semnificativ mai mare în momentul de față.  

Compania va reveni la bugetele anterioare de marketing pe măsură ce 

situația zborurilor va reveni la normal, având garanția unui randament foarte 

bun al bugetelor investite în online. Până atunci, cu privire la acest segment AIR 

CLAIM alocă bugete pentru brand awareness și pentru implementarea unei prezențe 

offline. Concret, având în vedere costul per click de 10-20 RON din această industrie, 

coroborat cu rata mică de cereri eligibile, rentabilitatea este mai scăzută față de alte 

proiecte în care se pot direcționa aceste bugete. O prezență offline pe aeroport, având 

ca „țintă” un zbor despre care operatorii AIR CLAIM știu din avans că este eligibil, va 

opera ca un filtru pentru cererile neeligibile, în final rezultând o rată a profitabilității 

semnificativ mai mare. 

Previziuni 2021-2024 

Prezenta secțiune face estimări cu privire la veniturile și evoluția societății pe 2021-

2024, în ipoteza atragerii fondurilor prin emisiunea de acțiuni noi (post-money), cu 

evidențierea impactului utilizării fondurilor atrase asupra afacerii, în două variante de 

scenarii :  

 un scenariu optimist  

 un scenariu de bază. 

Pentru o imagine cât mai precisă, estimările se vor evidenția distinct după sursa 

veniturilor: 

 venituri provenite din activitatea online  

(marketing online, aplicația mobilă, abonamente) 

 

 venituri provenite din activitatea offline  

(prezență fizică pe aeroporturi).  

În aceste estimări nu s-a cuprins rezultatul implementării strategiilor de 

dezvoltare nr. 4 și nr. 5 prezentate în secțiunea anterioară (ie colaborarea cu 

parteneri strategici și extinderea pe piețe externe), întrucât acestea sunt dificil 

de cuantificat la acest moment și depind de numeroase variabile pentru a putea face 

estimări relevante. 
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Fondurile atrase prin emisiunea de acțiuni noi vor fi utilizate într-o proporție 

majoritară pentru realizarea prezenței offline pe aeroportul OTP, ceea ce 

implică cheltuieli cu plata creanțelor (aproximativ 40 de euro/creanță), plata taxelor 

aferente declanșării litigiilor (taxe de timbru, onorarii avocațiale și consumabile), plata 

chiriei pe aeroport și a taxelor subsecvente, precum și achiziția de mobilier și alte 

cheltuieli adiacente. 

 

Pentru a putea identifica factorul de multiplicare prin care se poate determina numărul 

creanțelor ce pot fi cumpărate din fondurile nou atrase, evidențiem în primă instanță 

costul mediu de aproximativ 1400 lei  aferent depunerii unui dosar pentru 

recuperare de creanță. Acesta se compune din 20027 lei prețul mediu al unei creanțe 

+ 1100 lei28 onorariul avocațial (cu termenul de plată la 6 luni) + 100 lei taxa de 

timbru. Având un termen de plată de 6 luni, onorariul avocațial poate fi amânat pentru 

a fi achitat din încasările ulterioare. 

 

A. Prognoze asupra veniturilor provenite din surse offline 

 

Ipotezele pe care managementul companiei a construit previziunile financiare 

asociate planului de afaceri sunt prezentate mai jos (tabel nr.13): 

 

 

 
27 Determinat ca preț mediu ponderat aferent tuturor variantelor de compensare, calculate după rata de 
apariție 
28 Care se va reduce la  880 lei începând cu 01.01.2022, conform contractului încheiat între părți 
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Scenariul de bază prevede ca 20% din cererile de intermediere eligibile recepționate 

să fie efectiv acceptate și achitate de către operatorii aerieni, în scenariul optimist rata 

de acceptare fiind de 30%. Restul cererilor, deși sunt eligibile, se consideră a fi în mod 

nejustificat neachitate de operatori, urmând a fi ofertate pentru cesiune de creanță 

(tabel nr.14). 

Sursa:  

offline 

2021 2022 2023 2024 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Creanțe 1.08

3 

4.773 10.23

2 

21.660 22.600 43.332 54.564 87.652 

Total cereri 

intermediere 

583 3019 6.588 15.000 15.000 30.012 36.600 60.012 

din care 

admise de 

operator: 

117 906 1.318 4.500 3.000 9.004 7.320 18.004 

 

În scenariul de bază 2021 s-au considerat 500 de creanțe cumpărate de la pasagerii 

care au aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian 

a respins nejustificat cererea. Rezultatul prezenței fizice pe aeroportul OTP începând 

cu 15 iulie 2021 s-a estimat având următorii parametrii: 1 zbor eligibil la fiecare 4 

zile; o aeronavă de capacitate 240 pasageri, folosită la 60% din capacitate (144 

pasageri); 10% din pasageri cesionează creanța (14 pasageri) și 10% doresc 

intermedierea (14 pasageri). Rezultat: 106 pasageri/lună pentru fiecare dintre cele 

două servicii.  

Scenariul 2021 optimist prevede 1.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii care au 

aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian a respins 

nejustificat cererea, iar începând cu 15 iulie prezență fizică pe OTP în următorii 

parametrii: 1 zbor eligibil la fiecare 2 zile; capacitate maximă 240 pasageri, folosit la 

75% din capacitate (180 pasageri); 25% din pasageri cesionează creanța (45 

pasageri) și 20% doresc intermedierea (36 pasageri). Rezultat: 686 pasageri/lună 

pentru serviciul cesiune creanță, respectiv 549 pasageri/lună pentru serviciu de 

intermediere. 

În scenariul de bază 2022  s-au luat în calcul 2.000 de creanțe cumpărate de la 

pasagerii care au aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar 

operatorul aerian a respins nejustificat cererea. Rezultatele prezenței fizice pe 

aeroport s-au considerat în următorii parametrii: 1 zbor eligibil la fiecare 2 zile; 

aeronavă de capacitate maximă de 240 pasageri utilizată la 75% din capacitate (180 

pasageri); 25% din pasageri cesionează creanța (45 pasageri) și 20% doresc 

intermedierea (36 pasageri). Rezultat: 686 pasageri/lună pentru serviciul cesiune 

creanță, respectiv 549 pasageri/lună pentru serviciu de intermediere.  
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Scenariul optimist 2022 prevede 3.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii care au 

aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian a respins 

nejustificat cererea. Prezența fizică pe OTP are următorii parametrii: 1 zbor eligibil pe 

zi; capacitate maximă 240 pasageri, utilizat la 85% din capacitate (204 pasageri); 

25% din pasageri cesionează creanța (51 pasageri) și 20% doresc intermedierea (41 

pasageri). Rezultat: 1555 pasageri/lună pentru serviciul de cesiune creanță, respectiv 

1250 pasageri/lună pentru serviciu de intermediere.  

Scenariul de bază 2023 estimează 4.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii care 

au aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian a 

respins nejustificat cererea. Prezența fizică pe aeroportul OTP are estimați următorii 

parametrii: 1 zbor eligibil pe zi; capacitate maximă 240 pasageri, folosit la 85% din 

capacitate (204 pasageri); 25% din pasageri cesionează creanța (51 pasageri) și 20% 

doresc intermedierea (41 pasageri). Rezultat: 1555 pasageri/lună pentru serviciul 

cesiune creanță, respectiv 1250 pasageri/lună pentru serviciu de intermediere. 

În scenariul optimist 2023 se prefigurează 6.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii 

care au aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian 

a respins nejustificat cererea. Pentru prezența fizică pe aeroportul OTP s-au luat în 

considerare următorii parametrii: 2 zboruri eligibile pe zi; capacitate maximă 240 

pasageri, folosit la 85% din capacitate (204 pasageri); 25% din pasageri cesionează 

creanța (51 pasageri) și 20% doresc intermedierea (41 pasageri). Rezultat: 3111 

pasageri/lună pentru serviciul cesiune creanță, respectiv 2501 pasageri/lună pentru 

serviciu de intermediere. 

Scenariul de bază 2024 prevede 9.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii care au 

aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian a respins 

nejustificat cererea. Prezența fizică pe OTP și încă un aeroport internațional din 

România are următorii parametrii: 2 zboruri eligibile pe zi pe aeroportul OT, ale unor 

aeronave cu capacitate maximă 240 pasageri, utilizate la 85% din capacitate (204 

pasageri); 25% din pasageri cesionează creanța (51 pasageri) și 20% doresc 

intermedierea (41 pasageri). În cazul celuilalt aeroport internațional din România, se 

estimează 1 zbor eligibil la fiecare 2 zile, al unei aeronave cu capacitatea maximă de 

240 pasageri, cu un grad de acoperire de 75% din capacitate (180 pasageri); 25% din 

pasageri cesionează creanța (45 pasageri) și 20% doresc intermedierea (36 pasageri). 

Rezultat: 3797 pasageri/lună pentru serviciul cesiune creanță, respectiv 3050 

pasageri/lună pentru serviciu de intermediere. 

Scenariul optimist 2024 are în vedere 13.000 de creanțe cumpărate de la pasagerii 

care au aplicat deja pentru serviciile de intermediere AIR CLAIM iar operatorul aerian 

a respins nejustificat cererea. Prezența fizică pe OTP și încă un aeroport internațional 

din România presupun următorii parametrii: în cazul OTP, 3 zboruri eligibile pe zi; 

capacitate maximă 240 pasageri, folosit la 85% din capacitate (204 pasageri); 25% 

din pasageri cesionează creanța (51 pasageri) și 20% doresc intermedierea (41 

pasageri); în cazul celuilalt Aeroport internațional de pe teritoriul românesc, s-a 

estimat 1 zbor eligibil pe zi, a unei aeronave de capacitate maximă 240 pasageri, 

utilizată în proporție de  85% (204 pasageri); 25% din pasageri cesionează creanța 
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(51 pasageri) și 20% doresc intermedierea (41 pasageri).  Rezultat: 6221 

pasageri/lună pentru serviciul cesiune creanță, respectiv 5001 pasageri/lună pentru 

serviciu de intermediere. 

B. Prognoze asupra veniturilor provenite din sursele online 

 

Scenariul de bază privind sursele de venit provenite din mediul online estimează că 

20% din cererile de intermediere recepționate vor fi efectiv acceptate și achitate de 

către operatorii aerieni, scenariul optimist preconizând o rată de 30%. Restul cererilor, 

deși eligibile, dar în mod nejustificat neachitate de operatori, vor fi ofertate pentru 

cesiune de creanță (tabel nr.15). 

Sursa:  

online 

2021 2022 2023 2024 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Bază Optimis

t 

Creanțe N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total cereri 

intermediere 

15.39

6 
27.960 29.592 49.992 49.800 65.592 65.592 72.000 

din care 

admise de 

operator: 

3.079 8.388 5.918 14.998 9.960 19.678 13.118 21.600 

Fundamentarea veniturilor provenite exclusiv din surse online s-a făcut ținând cont de 

următorii parametrii : bugetele alocate campaniilor online, diferențiate pe tipuri de 

servicii, costul per click, rata de conversie și cererile primite în vederea intermedierii 

compensării.  

Scenariul de bază 2021 prevede un buget pentru Facebook Ads în valoare de 10.000 

lei/lună. La un cost per click de 1 leu rezultă 10.000 click-uri/lună. Cu o rată de 

conversie click/lead de 4%, totalul cererilor de intermediere primite va fi de 400 lunar. 

În cadrul aceluiași scenariu se ia în considerare un buget pentru Google Adwords de 

10.000 lei/lună. La un cost per click Google de 15 lei rezultă 667 click-uri/lună, care 

cu o rată de conversie click/lead de 20% generează un total de 133 de cereri de 

intermediere pe lună. Acest scenariu ia în considerare și un buget de E-mail marketing 

de 4.200 lei/lună care atrag un total de cereri de intermediere estimate la 750/lună, 

ceea ce înseamnă o medie de 25 de cereri/zi. 

Un scenariu optimist pentru 2021 are în vedere :  

- un buget Facebook Ads de 15.000 lei/lună. La un cost per click de 1 leu rezultă 15 

000 click-uri/lună.  Cu o rată de conversie click/lead de 6% rezultă un total de 900 de 

cereri lunare de intermediere.  

- un buget Google Adwords de 15.000 lei/lună. Costul per click Google fiind de 15 lei, 

rezultă 1000 click-uri/lună. Cu o rată de conversie click/lead de 23%, cererile de  

intermediere primite lunar vor ajunge la 230. 

- un buget de E-mail marketing de 4.200 lei/lună, care se preconizează a atrage un 

număr de 1200 de cereri de intermediere lunar (aproximativ 40 cereri/zi). 
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Scenariul de bază pentru 2022 are fundamentat: 

- un buget Facebook Ads de 20.000 lei/lună. Cu un cost per click de 1 leu, se generează 

20 000 click-uri/lună.  La o rată de conversie de  5% se vor primi 1.000 de cereri de 

intermediere lunar. 

- un buget Google Adwords de 20.000 lei/lună. La un cost per click Google de 15 lei 

rezultă 1.333 click-uri lunar, care, având o rată de conversie de  20% genereazî 2600 

de cereri de intermediere lunar. 

-un buget de E-mail marketing de 4.200 lei lunar, care generează un total de 1200 

cereri de intermediere lunar (40 pe zi). 

Pentru scenariul optimist 2022 Societatea estimează: 

- un buget Facebook Ads de 25.000 lei/lună. La un cost per click de 1 leu se generează 

25.000 click-uri/lună.  Rată de conversie click/lead fiind de 6%, se generează un total 

de 1.500 de cereri de intermediere primite.  

-un buget Google Adwords de 25.000 lei/lună. Costul per click Google de 15 lei 

henerează 1.666 click-uri lunar care, cu o rată de conversie click/lead de 25% aduc 

un total de 416 cereri lunare de intermediere. 

-un buget de E-mail marketing de 4.200 lei/lună, care aduce aproximativ  2250 cereri 

lunar (o medie de 75 pe zi). 

 

Un scenariu de bază pentru anul 2023 este bugetat astfel: 

- 30.000 lei/lună pentru  Facebook Ads. La un cost per click de 1 leu, se generează 

30.000 click-uri lunar.  Rată de conversie a acestora de 5% va aduce un total de 1500 

cereri lunare de intermediere. 

- 30.000 lei/lună pentru Google Adwords. La un cost per click Google de 15 lei rezultă 

2000 click-uri lunar, care se convertesc în 400 cereri lunare de intermediere la o rată 

de conversie click/lead de 20%.  

- 6.000 lei/lună pentru E-mail Marketing, care aduc aproximativ 2.250  cereri de 

intermediere pe lună  2250/lună (în medie 75/zi). 

 

Scenariul optimist aferent anului 2023 prevede: 

-un buget Facebook Ads de 40.000 lei/lună. La un cost per click de 1 leu, se vor genera 

lunar 40.000 de click-uri, care aduc 2.400 cereri lunare de intermediere la o rată de 

conversie click/lead de 6%.  

-un buget Google Adwords de 40.000 RON/lună, care, la un cost per click Google de 

15 lei, generează 2666 click-uri lunar. Cu o rată de conversie click/lead de 25%, 

cererile de intermediere vor ajunge la un număr de 666 lunar; 

-un buget pentru E-mail Marketing de 6.000 lei/lună, care generează un total de 2.400 

de cereri de intermediere lunar (aproximativ 80/zi). 

 

Scenariul de bază luat în considerare de Societate pentru anul 2024 are în vedere: 

-un buget Facebook Ads de 40.000 lei/lună, care generează  40.000 click-uri lunar, ce 

rezultă în 2.400 cereri de intermediere, la o rată a conversiei de  6%.  

-un buget Google Adwords de 40.000 lei/lună. Cu un cost per click Google de 15 lei,se 

ajunge la 2.666 click-uri lunar. Acestea, convertite la o rată de conversie click/lead de 

25% aduc un total de 666 cereri de intermediere lunar. 
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-un buget de E-mail Marketing de 6.000 lei/lună, care se estimează a genera un număr 

de 2.400 de cereri lunare de intermediere (80/zi). 

 

Scenariul optimist pentru 2024, în accepțiunea Societății AIR CLAIM S.A., prevede: 

-un buget Facebook Ads de 45.000 lei/lună, care înseamnă 45.000 click-uri lunare la 

un cost per click de 1 leu.  Rata de conversie a acestora de aproximativ 6% atrage un 

număr de 2.700 de cereri de intermediere primite lunar. 

-un buget Google Adwords de 45.000 lei/lună. La un cost per click Google de 15 lei, 

aceasta înseamnă  3.000 de click-uri lunar, care, la o rată de conversie click/lead de 

25% atrag un număr de aproximativ 750 de cereri intermediere primite lunar. 

-un buget pentru E-mail Marketing în valoare de 6.000 lei/lună, care are potențialul 

de a genera 2.550 cereri lunare de  intermediere  (aproximativ 85 de cereri pe zi). 

 

C. Prognoze financiare asupra veniturilor totale  

Pornind de la premisele prezentate mai sus, proiecția bugetului de venituri și cheltuieli 

-  pentru ambele dimensiuni ale activității, online și offline – este prezentată în tabelul 

de mai jos. Întrucât între încheierea contractului cu clientul și soluționarea dosarului 

există un lag temporal de 8 luni, în exercițiul de forecast, veniturile aferente dosarelor 

preluate în anul T sunt înregistrate în T+1. De aceea, anul 2025 marchează doar 

rezultatele activității din anul 2024 (tabel nr.16). 

 

 
 

Principalii parametrii luați în calcul în fundamentarea previziunilor sunt: 

1. Procentul de admitere a cererilor de intermediere recepționate și plasate la 

operatorii aerieni este estimat la 20% pentru scenariul de bază și la 30% în 

scenariul optimist. 

2. Rata de succes în instanță a dosarelor, de 65% în scenariul de bază, 

respectiv de 90% în varianta optimistă. Costul unui dosar pierdut este cuprins 

între 1.150 și 1.300 lei (în funcție de taxa de timbru aplicabilă). Media este de 

1.200 lei pentru un dosar pierdut în instanță. 
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3. Încasările medii pentru un dosar câștigat sunt de 3.810 lei29 După 

deducerea onorariului avocatului atât în etapa de judecată, cât și în etapa 

executării silite, a taxelor de timbru și valorii cesiunii, câștigul mediu rezultat 

este de 1.325 RON.  

*Valoarea creanței principale (și, de asemenea, a unei cereri admise) este de 

250 EUR în 75% din cazuri, în rest fiind de 400 EUR sau 600 EUR. S-a stabilit 

astfel o medie a unei creanțe/cerere în valoare de 310 EUR. 

 

4. Ajustând cu cheltuielile de judecată recuperate precum și cu prețul cesiunii, un 

dosar câștigat determină un venit mediu de 1.325 lei, echivalentul a 270 

euro (310 euro principal minus 40 de euro prețul cesiunii).  

5. Pentru fiecare cerere de intermediere admisă și achitată integral de operatorul 

aerian, AIR CLAIM reține un comision de succes de 35%. Valoare medie a unei 

cereri este de 1.520 lei, echivalentul a  310 euro, Astfel, comisionul reținut 

de AIR CLAIM are în medie o valoare de 108,5 euro pentru fiecare 

cerere intermediată și aprobată de operatorii transportului aerian. 

În concluzie, o creanță câștigată de AIR CLAIM în fața instanței înseamnă un venit 

mediu de 3.810 lei30 pe solicitare. În schimb,  o cerere eligibilă plătită de operatorul 

aerian valorează în medie 532 lei, echivalentul a  108,5 euro (310 euro * 0.35% 

exclusiv T.V.A.) 

În calcul de mai sus nu au fost cuprinse situațiile în care pasagerul reclamant nu poate 

fi contactat timp de 3 luni pentru transferarea despăgubirii cuvenite – situație în care 

AIR CLAIM reține integral suma solicitată de către acesta.31  

25. Factori de risc 

I. Riscuri directe privind emitentul 

Riscul prelungirii efectelor crizei sanitare generate de pandemia COVID-19  

Nicio altă criză din istorie nu a generat un impact negativ la fel de puternic asupra 

volumului traficului aerian precum recenta criză sanitară globală, prin blocarea și 

respectiv anularea nenumărator zboruri la nivel mondial. Efectele acesteia se resimt 

însă puternic și la nivel macroeconomic, numeroase sectoare și activități de business 

s-au reorganizat, în plus pierderea a milioane de locuri de muncă și scăderea puterii 

de cumpărare ar putea influența într-o măsură semnificativă scăderea  numărului de 

pasageri care tranzitează aeroporturile lumii. Deși pe termen scurt nu se așteaptă o 

revenire la volumul de trafic anterior lockdown-ului, specialiștii estimează că începând 

 
29 3.370 RON începând cu 01.01.2022 
30 3.370 RON începând cu 01.01.2022 
31 Sursă secundară de venit: reținerea integrală a sumei recuperate, după 3 luni de la încasare, atunci când pasagerul nu poate 
fi contactat. Ca rezultat, AIR CLAIM va avea încasări de aproape 3 ori mai mari în aceste situații (100% față de 35%). Poate fi 
greu de înțeles însă peste 50% din pasageri nu mai pot fi contactați pentru rambursarea sumelor (ex.: nu răspund la e-mail și 
telefon timp de 3 luni). În contractul agreat de pasager este precizat că, în asemenea cazuri, AIR CLAIM reține integral suma 
recuperată și încasată.  
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din 2024 zborurile vor reveni la normal, urmând apoi să reia curba ascendentă care 

caracterizează acest sector de activitate.  

 

Riscul declanșării unei noi pandemii la nivel global sau regional sau a unor 

evenimente de tip 9/11 care nu pot fi prevăzute și care ar putea afecta 

turismul și traficul aerian 

În ipoteza declanșării unei noi pandemii la nivel global sau regional, cu efecte similare 

celei  din 2020, eventualele măsuri de blocare a răspândirii epidemiei luate de 

guvernele locale și naționale ar putea genera reducerea drastică a tranzitului de 

pasageri aeroportuari, ceea ce ar afecta semnificativ activitățile operaționale ale 

Emitentului.  

 

Riscul de modificare a legislației care reglementează acordarea de 

compensații pasagerilor transportului aerian 

Modificarea reglementărilor juridice la nivel local și regional privind condițiile de 

acordare a compensațiilor aferente zborurilor perturbate precum și a cuantumului 

sumei despăgubite, poate avea efecte asupra poziției financiare a Emitentului și asupra 

datelor de prognoză financiară consemnate în prezentul Memorandum. Totuși, 

Regulamentul european (CE) nr.261/2004 care reglementează acordările de 

compensații, căruia se subscrie și legislația română, și care este folosit în pondere de 

peste 90% din cazurile intermediate de AIR CLAIM, se află în vigoare de peste 17 ani  

și este extrem de puțin probabil ca modificări substanțiale ori cu impact asupra 

activității AIR CLAIM să apară în viitor. De asemenea, legislație similară 

Regulamentului european a fost adoptată și pe alte piețe precum Brazilia sau Turcia. 

În același timp, în ipoteza modificării actului juridic, este la fel de posibil ca acesta să 

aibă un impact în favoarea Emitentului.  

 

Riscul de modificare a politicilor de despăgubire ale operatorilor de zbor în 

sensul facilitării suplimentare a procesului de obținere, în mod direct, a despăgubirilor 

cuvenite, cu scopul diminuării cheltuielilor incidente, cu impact direct asupra obiectului 

de activitate al Emitentului. 

 

Riscuri legate de concurență  

Riscul legat de concurență derivă din posibilitatea ca unul sau mai mulți competitori ai 

Emitentului să aibă o expansiune și o evoluție care să estompeze cota de piață deținută 

în prezent de Emitent (78% din totalul intermedierilor efectuate de jucătorii 

autohtoni). Deși este o companie tânără, AIR CLAIM și-a construit avantaje 

competitive importante și urmărește consolidarea poziției de piață, conform detaliilor 

prezentate în secțiunea ”Planuri de dezvoltare a afacerii” din cadrul prezentei Oferte. 

 

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii 

Compania vizează o creștere intensivă în următorii ani de activitate, prin dezvoltarea 

continuă și lărgirea ariei de acoperire offline și online, în condițiile dezvoltării echipei 

și a creșterii vizibilității și prezenței companiei pe plan național și chiar internațional. 

Cu toate eforturile depuse în acest sens, din cauze externe sau interne societății, există 
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riscul ca Emitentul să nu poată duce la îndeplinire planul de dezvoltare sau părți din 

strategia definită. 

 

Riscuri operaționale 

Deși Emitentul întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura selecția dosarelor 

pe care le admite în vederea intermedierii pentru compensare, pe criterii stricte de 

eligibilitate, există totuși posibilitatea ca, în ciuda pregătirii și experienței echipei de 

vânzări, aceștia să preia, din eroare umană, un anumit număr de cazuri care nu se 

pretează acordării de despăgubiri. În aceste cazuri pierderea AIR CLAIM va fi legată 

de cheltuielile ocazionate cu reprezentarea în instanță a cererii și cu plata cheltuielilor 

de judecată aferente.  Riscuri operaționale pot să apară și în instrumentarea dosarului 

în instanță din partea avocatului care reprezintă Societatea. 

 

Riscuri de ordin tehnic  

Activitatea AIR CLAIM  se desfășoară aproape în totalitate prin intermediul mijloacelor 

IT. Disfuncționalități la nivelul platformelor și serverelor proprii, a sistemelor IT 

interne, precum și breșe de securitate privind bazele de date pot prejudicia în mod 

semnificativ activitatea Emitentului și implicit  rezultatele financiare ale Societății. AIR 

CLAIM a luat toate măsurile necesare pentru securizarea platformei sale tehnice, însă 

nu sunt excluse atacuri cibernetice care ar putea perturba procesele implementate și 

implicit bazele de date. 

 

Riscul de intrare în insolvență / faliment 

Investiția în acțiuni implică, în mod inerent, expunerea la riscul de insolvență / faliment 

al societății emitente, care presupune intrarea în incapacitate de plată a datoriilor 

scadente și, respectiv, incapacitatea emitentului de a continua activitatea, cu impact 

direct asupra valorii deținerilor acționarilor societății în capitalul social al acesteia. În 

ceea ce privește societatea Air Claim S.A., având în vedere previziunile privind 

performanța financiară și gradul de îndatorare pentru orizontul de timp mediu 2021-

2024, conducerea societății consideră că nu există nicio premisă care să conducă la 

un risc de insolvență ridicat în prezent, sau în perioada pentru care a fost construit 

bugetul de venituri și cheltuieli. 

 

Riscul de litigiu 

Prin natura activității sale, Societatea este antrenată în mod continuu în litigii pentru 

recuperarea drepturilor cuvenite clienților săi care sunt, însă, de valoare redusă și fără 

impact semnificativ asupra poziției sau performanței financiare a Emitentului. În 

ultimele 12 luni și până la data prezentului Memorandum, Societatea nu a fost și nu 

este implicată în niciun litigiu sau procedură judiciară cu impact semnificativ asupra 

poziției sau performanței sale financiare. 
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II. Riscuri indirecte privind emitentul 

Riscurile indirecte sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice 

care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întregul sistemul economic și 

implicit Emitentul. Riscurile indirecte este nediferențiate și nu pot fi prevenite. 

Riscuri macroeconomice la nivel global, și ale industriei transportului aerian 

în mod special 

Prin natura activității sale, poziția financiară a Emitentului este sensibilă la orice variații 

sau perturbări ale volumului de trafic aerian care poate fi influențat de condițiile 

economice globale generale, care la rândul lor au un impact asupra sectorului 

aeroportuar.  Crizele economico-financiare internaționale cât și mediul economic 

instabil pot genera efecte negative asupra activității, rezultatelor operaționale și 

poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice sau evenimente de tipul 

atacurilor teroriste 9/11 pot, de asemenea, impacta traficul de transport aerian, 

afectând activitatea Companiei. 

 

III. Riscuri specifice privind investiția în acțiuni 

Fiecare dintre riscurile prezentate în secțiunile anterioare, odată materializate, poate 

influența negativ, într-o măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor 

AIR CLAIM, odată admise la tranzacționare pe piața de capital. Pe lângă acestea, o 

categorie de risc de natură sistemică asociată titlurilor financiare în sine se referă la: 

O criză economică globală, sau chiar o pantă negativă a creșterii economice 

se resimte, pe piața financiară locală, prin scăderea lichidității pieței de capital și a 

cotațiilor burseire, creșterea ratelor dobânzii și acces mai dificil la finanțare. Pentru 

investitorul în acțiunile Emitentului, aceasta ar putea însemna pierderi la nivelul valorii 

de piață a investiției, dar și diminuarea probabilității și valorii dividendelor acordate ca 

urmare a unor rezultate economice sub nivelurile prognozate și a reducerii resurselor 

financiare necesare susținerii și dezvoltării activității. 

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei  

 Volatilitatea și lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de 

capital, conturând un risc de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare 

tranzacționate. 

 

De asemenea, riscul de inflație și riscul de rata a dobânzii pot afecta randamentul 

investiției în acțiuni în general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele 

bancare sau investiția în obligațiuni guvernamentale sau corporative. Orice creștere în 

rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor, în general, ca alternativă 

investițională, pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează 

câștigurile reale ale investitorului. 

 

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției 

negative pentru cotația acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la 

tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o multitudine de factori legați de 



 
 Memorandum admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de AIR CLAIM S.A. în cadrul SMT 

56 

 

activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea, în cazuri 

speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu 

impact asupra posibilității investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și 

asupra valorii de piață a acțiunilor la reluarea tranzacționării.  

Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat 

asociat acestei investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar 

sau investiției în alte instrumente financiare precum obligațiuni de stat, participații la 

fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative. Volatilitatea și evoluția puțin 

predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii investiției în 

cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu 

un nivel scăzut de toleranță față de risc. Potrivit cu descrierea pieței țintă, în opinia 

intermediarului ofertei, investiția în acțiunile AIR CLAIM este recomandată acelor 

clienți care: 

a) pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele 

de bază privind modul de funcționare a pieței de capital, caracteristicile 

acțiunilor, drepturile și obligațiile asociate acestora și obțin acces la informații 

privind evoluția pieței și situația economico-financiară a emitentului; 

b) au o situație financiară cel puțin stabilă, care, având în vedere riscurile 

implicate, pot suporta pierderi de până la 100% din capitalul investit; 

c) pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și 

tranzacționare unui instrument pe o piață nereglementată; 

d) cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel 

puțin 1 an, care urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate. 

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care: 

i. doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor 

investite; 

ii. au o toleranță scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere; 

iii. necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active 

fără risc. 

 

iv. Alte riscuri  

Investitorii potențiali trebuie să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior 

sunt cele considerate mai semnificative de către Emitent. Totuși, enumerarea riscurilor 

din această secțiune nu este exhaustivă pentru riscurile relevante asociate investiției 

în acțiunile Companiei. Alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are 

cunoștință în prezent și care pot modifica în viitor rezultatele, condițiile financiare, 

performanțele și realizările Emitentului pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor 

companiei sau a dividendului acordat. Recomandăm investitorilor să întreprindă toate 

diligențele necesare pentru o evaluare proprie asupra oportunității investiției în 

acțiunile AIR CLAIM. 
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26. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare 

derulate în perioada de 12 luni anterioară listării  

În ultimele 12 luni anterioare listării, AIR CLAIM S.A. a derulat, prin 

intermediul SSIF GOLDRING S.A., un plasament privat în care a fost subscris 

un număr de 400.000 acțiuni nou emise, la prețul de emisiune de 6,21 lei / 

acțiune.  

Prezentul Memorandum a fost întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul 

Sistemului Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București a 

acțiunilor emise de AIR CLAIM S.A.  

AIR CLAIM s-a transformat din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni 

prin hotărârea AGEA nr. 3/12.04.2021. Odată cu transferul către S.A., capitalul social 

al societății s-a majorat de la 220 lei la 400.000 lei, divizat în 4.000.000 acțiuni 

nominative a 0,10 lei fiecare.  

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor AIR CLAIM S.A. nr. 4 din 19.05.2021 
completată de hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/21.05.2021, a fost aprobată 
majorarea capitalului social al Societății cu aport în numerar prin emiterea de către 

Emitent a 400.000 de acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și primă de 
emisiune de 6,11 lei/acțiune, care au fost oferite spre vânzare prin intermediul unui 

plasament privat derulat prin SSIF Goldring S.A. în 31.05.2021, adresat unui număr 
de maxim 149 investitori de retail din România. Conform cu hotărârea Consiliului de 
administrație nr. 3/31.05.2021 de constatare a rezultatului ofertei, în cadrul 

plasamentului au fost subscrise acțiuni de către 144 de investitori, dintre care 10 
persoane juridice și 6 investitori clienți profesionali. Registrul acționarilor va fi ținut de 

către Depozitarul Central în baza contractului de servicii de registru încheiat cu 
Societatea. Noul capital social al Societății este 440.000 lei, subscris integral în 
numerar. 

Valoarea de piață a Societății calculată ca produs între numărul de acțiuni la 
data închiderii plasamentului privat (4.400.000) și prețul de subscriere al 

unei acțiuni în ofertă (6,21 lei) este de 27.324.000 lei, echivalent a 5,5 
milioane euro. Considerată ca valoare estimată a capitalizării anticipate, aceasta 
satisfice cerințele de eligibilitate pentru admitere la tranzacționare pe Sistemul 

Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București. 
 

Societatea va utiliza fondurile atrase prin plasamentul privat, în sumă de 2.484.000 
lei,  în vederea dezvoltării afacerii, cu următoarea alocare: 
 

✓ 60% pentru valorificarea oportunității de cesiune de creanțe  prin prezența la 

terminalul de sosiri al Aeroportului Otopeni, care acoperă cheltuielile cu 

cesiunea de crențe (40 euro/creanță), plata taxelor aferente declanșării litigiilor, 

inclusiv taxe de timbru, onorarii avocațiale și consumabile, plata chiriei pe 

aeroport și a taxelor subsecvente și achiziția logisticii. Subsecvent, vor exista 

costuri de mărire și formare a echipei ce va opera pe aeroport; 

✓ 7% pentru dezvoltarea platformei și aplicației de mobil; 

✓ 3% pentru dezvoltarea platformei de abonamente; 
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✓ 30% pentru bugetul de marketing. 

27. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de 

capital 

AIR CLAIM S.A. are în vedere utilizarea instrumentelor și oportunităților oferite de 

piața de capital pentru creșterea valorii și lichidității acțiunilor sale, pentru atragerea 

de capital și recompensarea investitorilor săi. 

28. Numele auditorului 

Auditorul financiar al Societății este MARAUDIT GENERAL S.R.L., înregistrat la Camera 

Auditorilor Financiari din România cu numărul de autorizație 1177/26.06.2013. 

29. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute 

Nu este cazul, AIR CLAIM S.A. nu are societăți afiliate.  

 

EMITENT:         CONSULTANT AUTORIZAT: 

AIR CLAIM S.A.      SSIF GOLDRING S.A. 

Director General      Director General 

Mihail Adrian Coteș     Virgil Adrian Zahan 

 

 

___________________    ______________________ 
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Anexe 
Anexa 1. Sinteza rezultatelor financiare anuale / contul de profit și pierdere 

Anexa 2. Sinteza poziției financiare / bilanțul 

Anexa 3. Bugetul pentru anul în curs 

 

Anexa 1. Sinteza rezultatelor financiare anuale / contul de profit și pierdere 

 

    

Indicatori ai performanței financiare  (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

VENITURI 43.839 3.000.833 1.869.761 

Venituri din exploatare, din care: 43.505 2.999.759 1.865.545 

    Cifra de afaceri netă 43.505 2.999.759 1.729.929 

    Alte venituri din exploatare 0 0 135.616 

Venituri financiare, din care: 334 1.074 4.216 

           Alte venituri financiare  334 982 4.215 

CHELTUIELI 171.127 413.097 851.790 

Cheltuieli de exploatare, din care: 169.219 387.887 812.896 

     Cheltuieli cu  mat.prime și consumabilele  0 12.786 32.413 

     Alte cheltuieli materiale  609 15.076 5.949 

    Cheltuieli cu energia și apa  0 4.772 6.680 

    Cheltuieli cu personalul  0 26.439 124.436 

    Ajustări de valoare privind imobilizările 214 17.747 46.233 

    Alte cheltuieli de exploatare, din care: 168.396 311.067 597.185 

              Chelt.privind prestațiile externe  168.396 298.775 542.995 

              Chelt.cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate; chelt. reprezentând 

transferuri și contribuții datorate în baza unor 

acte normative speciale 0 680 42.926 

              Alte cheltuieli de exploatare 0 11.612 11.264 

Cheltuieli financiare, din care: 1.908 25.210 38.894 

          Cheltuieli privind dobânzile  0 2.021 10.949 

          Alte cheltuieli financiare 1.908 23.189 27.945 

REZULTAT DIN EXPLOATARE -125.714 2.611.872 1.052.649 

REZULTAT FINANCIAR -24.136 -24.136 -34.678 

REZULTAT BRUT -127.288 2.587.736 1.017.971 

Impozit pe profit 1.306 29.921 17.292 

REZULTAT NET -128.594 2.557.815 1.000.679 
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Anexa 2. Sinteza poziției financiare / bilanțul 

 

Indicatori ai poziției financiare  (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Active imobilizate 888 193.538 558.606 

Active circulante, din care: 2.774 2.472.206 3.391.326 

   Creanțe (debitori diverși) 0 2.386.728 3.383.834 

   Casa și conturi la bănci 2.774 85.478 7.492 

TOTAL ACTIVE 3.662 2.665.744 3.949.932 

Datorii pe termen scurt, din care: 132.056 130.266 163.882 

       Datorii comerciale 7.340 37.714 51.988 

       Datorii în legătură cu personalul 0 4.210 3.946 

       Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 

și bugetul statului  1.306 88.343 107.947 

Datorii pe termen lung 0 106.037 355.930 

TOTAL DATORII 132.056 236.303 519.812 

Capital și rezerve       

   Capital subscris și vărsat 200 220 220 

   Rezerve  0 0 40 

   Rezultatul reportat 0 -128.594 2.429.181 

   Rezultatul perioadei -128.594 2.557.815 1.000.679 

TOTAL CAPITALURI PROPRII -128.394 2.429.441 3.430.120 

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 3.662 2.665.744 3.949.932 
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Anexa 3. Bugetul de venituri și cheltuieli  

 

 

 

 

Prezentul buget a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hot. Nr. 4 din 

data de 10.06.2021 

  2021f 2022f  2023f 2024f 

Venituri operaționale 4.171.782 9.595.362 35.935.064 70.812.078 

Cheltuieli operaționale 1.863.011 8.437.779 26.780.645 59.541.249 

Rezultat net 2.272.771 1.110.583 9.117.020 11.236.989 

Rezultat net / acțiune 0,5165 0,2524 2,0721 2,5539 
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