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Wizz Air lichideaza firma din România. Avocatii de la Buzescu Ca se ocupa de tot

Compania Wizz Air România SRL va fi dizolvata și lichidata, a decis luna trecuta asociatul unic Wizz Air
Holdings plc. Proprietarul maghiar al afacerii a hotarât, de asemenea, ca firma care are sediul în
Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu din Baneasa, sa fie lichidata fara lichidator, iar apoi sa fie radiata de
la Registrul Comerțului.
Toate acțiunile vor fi coordonate de firma de avocatura Buzescu Ca, din București, al carei client mai vechi este
transportatorul aerian Wizz Air, cea mai mare companie low cost – low fare din România si din Europa Centrala si
de Est.
De altfel, directoarele juridice internationale marcheaza legaturile dintre Buzescu Ca și Wizz Air.
Legal500 noteaza ca firma are o expertiza speciala în sectorul aviatiei. Acesta a actionat pentru Wizz Air Group în
chestiuni de guvernanta corporativa ce au inclus dizolvarea unei subsidiare din România înregistrarea unei
sucursale la București si în problemele de reglementare. Firma apare în Legal500 pe palierele 3 și 4 în mai multe
arii de practica.
Wizz Air nu are datorii la bugetul de stat, astfel ca asociatul va primi, în urma lichidarii, toate bunurile și toate
sumele aflate în conturi. Avocatul Maria-Magdalena Alexandru a fost desemnata de Wizz Air Holdings plc ca,
împreuna cu Elena Macovei sa întocmeasca toate documentele și înscrisurile și sa îndeplineasca formalitațile la
Registrul Comerțului.
“Ca parte dintr-un proces de restructurare administrativa a grupului Wizz Air, compania Wizz Air Romania SRL
(care este inactiva de o perioada) va fi inchisa, functiile sale fiind deja preluate de o sucursala din Romania a
Wizz Air Group cu mai mult timp in urma. Acest pas nu va afecta operatiunile Wizz Air din Romania”, a precizat
Balazs Varro, Corporate Communication Manager Wizz Air.
Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, Wizz Air Romania a încheiat anul 2010 cu o pierdere de 26.731 lei, la
afaceri de 4.046.557 lei. Principalul domeniu de activitate este acela al transporturilor aeriene de pasageri, iar
numarul angajatilor este de 40.
Informatiile din baza de date a Finantelor arata ca, in Bucuresti, exista 5 firme din Wizz Air Grup. Pe langa Wizz
Air Romania, care va fi dizolvata, WIZZ AIR LIMITED este in lichidare, iar WIZZ AIR HUNGARY
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LEGIKOZLEKEDESI KORLATOLT FELOSSEGU TARSASAG - SEDIU PERMANENT a fost deja radiata.
Active sunt WIZZ AIR HUNGARY LEGIKOZLEKEDESI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG si
WIZZ AIR HUNGARY KFT. BUDAPEST SUCURSALA BUCURESTI.
Comisia Europeana investighgheaza relatiile contractuale dintre aeroportul din Timisoara si transportatorul aerian
low-cost Wizz Air, si anume un contract de marketing încheiat în 2008 si neplata unor taxe de aeroport în valoare
de 2,6 milioane euro, precum si reduceri suplimentare de 72 % pâna la 85 % la toate taxele de aeroport pentru
aeronavele de mare capacitate (adica aeronavele cu o greutate maxima la decolare de peste 70 de tone). "Comisia
îsi exprima îngrijorarea cu privire la faptul ca un astfel de tratament preferential ar putea avea drept efect scoaterea
fortata de pe piata a unicului concurent, pe unele rute, al companiei Wizz Air", au aratat reprezentantii institutiei.
La sfârsitul lunii trecute, Tribunalul Timis a emis sentinta nr 922/PI/CA/2011 prin care a constatat ajutorul de stat
acordat de aeroport companiei Wizz Air si a solicitat anularea acestuia. În replica, Wizz Air a respins acuzațiile de
ajutor de stat din România, aratând ca „este o practica obisnuita în industrie ca aeroporturile sa ofere o serie de
stimulente comerciale”.
Zilele trecute, Wizz Air a anuntat ca este nevoita sa anuleze 10% din zboruri si sa reorganizeze 75% din orarul de
iarna din si spre Aeroportul Baneasa din Bucuresti, din cauza deciziei aeroportului de schimbare a restrictiilor de
zbor. Noile restrictii, valabile începând cu 29 octombrie, nu vor permite operarea zborurilor în intervalul orar
22:00 – 06:00.
“ Wizz Air este una dintre putinele companii care continua sa creasca si sa investeasca în România, dar aceasta
strategie trebuie reconsiderata având în vedere restrictiile de pe Aeroportul Baneasa si planurile de anul viitor de
restrângere a operatiunilor” a declarat Gyorgy Abran, Chief Commercial Officer Wizz Air.
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