
Societatea ANIMA WINGS AVIATION - S.A. 

ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTIȚIEI 
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI 

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 91470/16.07.2019 

Persoană desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al O.N.R.C. - Climase Catrava Cristina 

În baza cererii nr. 437491 din data de 10.07.2019 și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății comerciale cu 
următoarele date: denumire: ANIMA WINGS AVIATION; 

- formă juridică: societate pe acțiuni; 

- cod unic de înregistrare: 41404510; 

- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/9380/2019; 

- număr de ordine în registrul comerțului: J40/9380/2019; 

- sediul social: București, sectorul 1, bulevardul Gen. 

Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 5; 

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 - transporturi aeriene de pasageri; 

- activitate principală: 5110 - transporturi aeriene de pasageri; 

- - capital social: 7.873.516 lei, valoare capital social în lei: 1 leu, total capital social vărsat exprimat în lei: 



2.362.56 lei, data vărsării: 16.07.2020, total acțiuni: 7.873.516, din care: 7.873.516 nominative, a câte 1 leu fiecare, structură valute: 
euro, având capital social: 1.665.999, având capital vărsat: 499.800, valoare participare străină totală: 7.873.515,0 lei, echivalent EUR 
participare străină totală: 499.800,0 EUR, valoare participare străină totală lei: 7.873.515 lei;  

- fondatori: 

1. MEMENTO GROUP HOLDING B.V, cu sediul social în Olanda, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB; 

2. PANAIT MIHAI, cu domiciliul în București, sectorul 4, șoseaua Berceni nr. 15, bloc 27, scara 1, ap. 1; 

- administratori: 

1. PANAIT MIHAI, cu domiciliul în București, sectorul 4, șoseaua Berceni nr. 15, bloc 27, scara 1, ap. 1; 

2. CÎRJEU BOGDAN CRISTIAN, cu domiciliul în București, sectorul 3, bulevardul Camil Ressu nr. 30, bloc A8bis, scara 1, etaj 1, ap. 10; 

3. STOIAN ANTONIO-VIOREL, cu domiciliul în București, sectorul 1, strada Dumitru Zosimma nr. 95; 

- auditor: GSR AUDIT & TAX - S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 1, strada Av. Petre Crețu nr. 58, parter, camera 2, reprezentat 
prin OPREA CORNELIA- MARIANA; 

- director: STOIAN ANTONIO-VIOREL, cu domiciliul în București, sectorul I, strada Dumitru Zosimma nr. 95; 

- durata de funcționare: nelimitată. 

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras. 

(53/5.781.893) 

 

 

 

 



Societatea ANIMA WINGS AVIATION - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 1 a adunării generale extraordinare a asociaților Societății ANIMA WINGS AVIATION - S.A., având sediul social în 
București, sectorul 1, Bulevard General Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de 
înregistrare J40/9380/17.07.2019, având CUI 41404510 

("Societatea") 

Subscrișii: 

1. Memento Group Holding B.V., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Olanda, cu sediul social la 
adresa Amsterdam, Prin Bernhardplein 200, 1097 JB, înregistrată în Registrul Comerțului Olandez sub nr. 68344058, și 

2. Panait Mihai, cetățean român, domiciliat în București, sectorul 4, șos. Berceni nr. 15, bl. 27, sc. 1, ap. 1, identificat cu CI seria RT nr. 
9284338, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, în calitate de acționari ("Acționarii"), deținând împreună 100% capitalul social al Societății, în 
conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, precum și cu dispozițiile Actului constitutiv al Societății, adoptă următoarele: 

1. Aprobă schimbarea sediului social al Societății din București, sectorul 1, Bulevard General Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 5, în 
București, sectorul 1, șos. București-Ploiești nr. 42-44, etaj 2, Clădirea B, Aripa B1, biroul nr. 1. 

2. Aprobă modificarea Actului, constitutiv al Societății pentru a reflecta schimbarea sediului social al Societății, conform celor hotărâte 
prin prezenta. 

3. Aprobă împuternicirea următoarelor persoane: 

(i) Dl Ionuț Bohâlțeanu, domiciliat în București, sectorul 1, Strada Menuetului nr. 4, et. 2, ap. 7, identificat cu CI seria RX nr. 830276, 
cod Numeric Personal: xxxxxxxxxxxxx; și/sau 

(ii) Dna Andreea Rainer, cetățean român, născută în București, la data de 30 noiembrie 1991, cu domiciliul în București, sectorul 3, str. 
Lt. Nicolae Pascu nr. 10, bl. 5, sc. 6, identificată prin CI seria RK nr. 197922, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx; și/sau 

(iii) Dna Anda-Laura Călin-Dinu, domiciliată în București, sectorul 6, str. Părăluțelor nr. 10F, identificată prin CI seria RK nr. 314167, 
cod Numeric Personal: xxxxxxxxxxxxx, și/sau 



(iv) Dna Flavia-Diana Dragodan, cetățean român, născută în Târgu Jiu, jud. Gorj, la data de 04.02.1993, domiciliată în Târgu Jiu, jud. 
Gorj, Ale. Plopilor nr. 1, bl. 1, scara 1, ap. 2, identificată cu C.I. seria GZ nr. 685226, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx; și/sau 

(v) Dna Ioana-Sabina-Diana Cîrstian, cetățean român, născută în Călinești, județul Argeș, la data de 29 mai 1995, cu domiciliul în Pitești, 
județul Argeș, str. Maior Sever Niculescu nr. 15, identificată prin CI seria AS nr. 908758, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, să reprezinte împreună 
sau separat Societatea în fața Registrului Comerțului în vederea înregistrării prezentei hotărâri și în fața oricărei alte instituții și/sau 
autorități publice, să depună orice documente/formulare și să obțină documentele originale emise de Registrul Comerțului, precum 
și să efectueze orice alte operațiuni chiar dacă nu sunt expres prevăzute prin prezenta hotărâre. 

Mandatarii mai sus menționați sunt liberi să delege puterile sus menționate oricărei persoane pe care o consideră potrivită. 

Prezenta decizie va produce efecte de la momentul semnării sale. 

Prezenta decizie a fost redactată în formă bilingvă. în cazul oricăror discrepanțe, versiunea în limba română va prevala. 

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 02.09.2019, în 4 (patru) exemplare originale. 

(13/5.852.737) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Societatea ANIMA WINGS AVIATION - S.A. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății 
Comerciale ANIMA WINGS AVIATION - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea B, Aripa 
B1, Biroul nr. 1, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/9380/2019, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/9380/2019, cod unic de 
înregistrare 41404510, care a fost înregistrat sub nr. 508112 din 11.09.2019. 

(14/5.852.738) 

 


