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Air Claim - reþeta ruinãrii încrederii
în acþiunile unei companii
l Despre cum poþi sã plasezi bani în dezvoltarea unei afaceri bazatã pe servicii conexe transporturilor aeriene ºi sã te trezeºti investitor
imobiliar l Air Claim: ”Ne-am angajat sã fim un emitent transparent cu privire la întreaga activitate” l Titlurile CLAIM se tranzacþioneazã la
jumãtate din preþul plasamentului privat

L
istareaAir Claim (CLAIM),
companie ce ajutã pasagerii
curselor aeriene perturbate
sau anulate sã obþinã despã-
gubirile la care au dreptul, a
adus primele adevãrate
ºocuri în Piaþa AeRO, din
perioada recentã.

Societatea a venit la bursã în vara lui
2021, în plinã efervescenþã a listãrilor ºi
evaluãrilor nerealiste, dupã derularea
unui plasament privat care a fost supra-
subscris de circa treisprezece ori, mãsurã
ce acum pare exorbitantã dar care pe
atunci era obiºnuitã. Prin operaþiunea de
piaþã, Air Claim a strâns de la investitori
2,4 milioane de lei, bani pe care urma
sã-i foloseascã pentru dezvoltarea aface-
rii. Retrospectiv se observã cã prognoze-
le din momorandum (care în bunã mãsu-
rã este asemãnãtor cu documentul de
ofertã) au fost departe de realitate, iar o
bunã parte din banii strânºi de companie
de la investitori a avut o destinaþie
nebãnuitã de aceºtia când au subscris
acþiuni Air Claim.

Legat de aceste aspecte, reprezentan-
þii societãþii ne-au transmis: �Toate rã-
spunsurile la întrebãrile dumneavoastrã
pot fi regãsite în rapoartele publicate de
Air Claim (anuale, semestriale sau oca-
zionale) pe site-ul propriu ºi pe site-ul
BVB, disponibile public spre consulta-
rea ºi informarea tuturor investitorilor�.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Ministerul Sportului,
tot mai multe
probleme cu federaþiile

M
inisterul Sportului are o re-
laþie tot mai tensionatã cu o
parte dintre federaþiile din
subordine. Abia au trecut

valurile fãcute de federaþiile sportive în
legãturã cu bugetul alocat, cã Ministerul
Sportului are parte de alte necazuri pe
aceastã relaþie. Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a constatat cu titlu definitiv, sãp-
tãmâna trecutã, cã Ministerul Tineretu-
lui ºi Sportului a încãlcat legea atunci
când a refuzat finanþarea Federaþiei
Române de Tenis în anul 2018. Refuzul
finanþãrii pentru întregul an 2018 a fost
întemeiat de minister pe susþinerea cã la
Adunarea Generalã n-ar avea drept de
vot decât membrii înscriºi în Registrul
Federaþiilor, o teorie de altfel îndelung ºi
agresiv repetatã de un club contestatar
de profesie al actelor federaþiei, precize-
azã FR Tenis. Încã o datã, aceastã susþi-
nere este evidenþiatã ca greºitã ºi abuzi-
vã de instanþa supremã, care a respins

atât recursul MS, cât ºi recursul ACS
Pamira, adaugã forul: �Respinge recur-
surile declarate de recurentul-pârât Mi-
nisterul Tineretului ºi Sportului ºi de
recurenta-intervenientã Asociaþia Clu-
bul Sportiv «Tenis Club Pamira» împo-
triva sentinþei nr.381 din 20 octombrie
2020, pronunþate de Curtea de Apel
Bucureºti - Secþia a VIII-a contencios
administrativ ºi fiscal - veche, ca ne-
fondate. Definitivã�. Aceastã decizie
judecãtoreascã definitivã este cu atât
mai relevantã cu cât vine exact în apro-
pierea Adunãrii Generale de alegeri, la
care au fost convocaþi toþi membrii afi-
liaþi ai Federaþiei: �De altfel, caracterul
nefondat ºi abuziv al afirmaþiilor ACS
Pamira, preluate de Ministerul Sportului
în actele sale de refuz al finanþãrii, a mai
fost arãtat de Înalta Curte atunci când a
constatatat cã (ºi) sistarea finanþãrii pen-
tru anul 2017 a fost un abuz�. (O.D.)

(continuare în pagina 10)

Efervescenþa listãrilor din ultimii ani în
SistemulMultilateral de Tranzacþiona-
re al Bursei de Valori Bucureºti (BVB) a
adus, pe lângã câteva companii perfor-
mante ce migreazã uºor cãtre Piaþa
Principalã, ºi emitenþi care au înºelat
sever aºteptãrile invesitorilor. Bineî-
nþeles cã investiþiile implicã riscuri
care se pot materializa oricând, inclu-
siv din cauze imposibil de prevãzut.
Doar cã existã situaþii în care, lipsa de
transparenþã, suspiciuni de tranzacþio-
nare pe baza informaþiilor privilegiate
sau estimãri nerealiste aduc în final
pierderi în portofoliile investitorilor.
Astãzi vã prezentãm Air Claim, caz ce
ilustreazã cum încrederea într-un busi-
ness poate fi compromisã de miºcãri
ale acþionarilor ºi/sau ale conducerii,
ce sunt departe de standardele de tran-
sparenþã impuse de piaþa de capital.
Ce-i drept, în ultima perioadã comuni-
carea ºi rezultatele societãþii s-au ame-
liorat doar cã, odatã distrusã, încrede-
rea se recupereazã foarte greu.

Ilustraþie de MAKE

IONEL BLÃNCULESCU

“Rãzboiul din Ucraina
poate fi declarat
oricând o confruntare
economicã globalã”
l Blãnculescu: “Conflictul de la graniþã este posibil sã
inducã un adevãrat cataclism mondial în lanþurile logistice
de aprovizionare”l Pentru salvarea companiilor în
dificultate, Blãnculescu propune o variantã upgradatã a
instrumentului Business Recovery Operations

C
hiar dacã nu este declarat rãz-
bo i mond i a l î n p r i v i n þ a
aspectului militar, în ceea ce
priveºte efectele la nivel eco-

nomic, conflictul din Ucraina poate fi
declarat oricând o deflagraþie sau o
confruntare globalã, inducând în lan-
þurile logistice de aprovizionare un
adevãrat cataclism mondial, este de
pãrere consultantul economic Ionel

Blãnculescu.
În acest context, specialistul propu-

ne marilor companii care au probleme
financiare o variantã upgradatã a in-
strumentului Business Recovery Ope-
rations (BRO), în vederea salvãrii ace-
stora de la insolvenþã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

Încãlzirea locuinþelor
cu hidrogen, o
fantezie toxicã ºi
puternic explozivã

C
omisia pentru industrie, cerce-
tare ºi energie a Parlamentului
European, condusã de Cri-
stian-Silviu Buºoi, a adoptat zi-

lele trecute o serie de propuneri
privind revizuirea Directivei de
Performanþã Energeticã a Clãdi-
rilor (EPBD), care au ca scop re-
ducerea drasticã a consumului de
energie ºi a emisiilor de gaze cu
efect de serã pânã în 2050.

Astfel, toate clãdirile noi tre-
buie sã îndeplineascã cerinþa
emisiilor nete zero din 2028, în timp ce
acelaºi standard este cerut pentru clãdi-
rile noi ale autoritãþilor publice din
2026.

Aceasta înseamnã cã nu vor mai fi
permise sistemele de încãlzire pe bazã de
combustibili fosili, iar termenul de elimi-

nare completã este 2035, dacã nu va fi
permisã utilizarea lor pânã în 2040 de cã-
tre Comisia Europeanã. În plus, clãdirile
rezidenþiale care sunt supuse unor lucrãri

de renovare majore trebuie sã fie
echipate cu instalaþii solare pânã
în 2032. Autoritãþile naþionale
vor stabili mãsurile necesare
pentru atingerea acestor þinte ºi
sunt permise o serie de derogãri.

Hidrogenul face parte dintre
�combustibilii� care sunt accep-
taþi pentru încãlzirea locuinþelor,

iar opþiunea a fost recent analizatã
într-un articol de pe site-ul publicaþiei
EUobserver.

Pentru acest �combustibil al viitoru-
lui� s-a ajuns la un compromis din punct
de vedere al noilor prevederi dinEPBD.
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