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Evenimente importante de raportat: Modificare condiții Angajament nediluare din data de 

27.07.2021 

 

Președintele Consiliului de administrație al societății, d-nul Tunescu George Daniel, Directorul 

General, d-nul Coteș Mihail și membrii  Consiliului de Administrație au convenit încheierea unui 

act adițional la ”Angajamentul de nediluare”, ce a făcut obiectul raportului curent din data de 

27.07.2021, prin care se obligau ca până la data de 20.02.2022,  

să nu efectueze tranzacții de vânzare cu acțiunile deținute sau care urmează a fi dobândite. 

 

Având în vedere, pe de o parte, asigurarea posibilității de manifestare a libertății de voință a 

membrilor conducerii Air Claim și a respectării dreptului de dispoziție al acestora, iar, pe de altă, 

parte, necesitatea menținerii încrederii investitorilor în acțiunile CLAIM și evitarea oricăror 

operațiuni care ar putea afecta în mod negativ prețul acestora, părțile semnatare ale 

”Angajamentului de nediluare” au hotărât ca acordul de a nu efectua tranzacții de vânzare să nu 

fie aplicabil pentru tranzacțiile efectuate pe segmentul de Piață Deal. De asemenea, pentru 

evitarea oricărei confuzii, se clarifică că această convenție produce efecte juridice asupra 

semnatarilor prin pe perioada și prin raportare la calitatea acestora de persoane cu funcții de 

conducere în cadrul Air Claim SA.  

 

Potrivit prevederilor Codului Bursei de Valori București, tranzactiile Deal privesc pachete mari  

de instrumente financiare care au fost negociate in prealabil de Participanti, prin sistemul de  

tranzactionare al BVB sau prin alte mijloace. Prețul la care se încheie tranzacțiile deal se 

raportează la prețul de referință înregistrat pe Piața Regular (de tip order driven). 



 

Prin urmare, tranzacțiile ce ar putea fi încheiate de către membrii conducerii CLAIM în perioada 

de valabilitate a Angajamentului de nediluare ar putea fi realizate pe segmentul de piață deal, 

fără a influența prețul de tranzacționare pe segmentul principal, Regular. Prețul la care ar putea fi 

încheiate aceste tranzacții de către semnatarii Angajamentului de nediluare ar fi determinat în 

funcție de prețul de referință stabilit prin tranzacții independente, în care nu ar fi implicați 

membrii conducerii AIR CLAIM. 

 

Reiterăm angajamentul ferm al conducerii AIR CLAIM  de a asigura o transparență deplină 

activității societății și de a furniza  toate informațiile ce sunt necesare investitorilor pentru a-și 

fundamenta deciziile investiționale. 

 

 

 

Tunescu George Daniel  

Președinte C.A. 


