INFORMARE PRIVIND DECIZIA CIVILĂ NR. 2443/2011 PRONUNŢATĂ
DE CĂTRE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În ceea ce priveşte Decizia civilă nr. 2443/2011 pronunţată de ICCJ în
dosarul nr. 5618/1285/2009 având ca obiect cerere retragere acţionari , facem
următoarele precizări:
În prima instanţă, Tribunalul Comercial Cluj a respins acţiunea
reclamanţilor (11.05.2010) dar aceştia au formulat apel. În data de 25.11.2010
Curtea de Apel Cluj a admis acţiunea reclamanţilor. SC ARTA CULINARĂ SA a
promovat în termenul legal recurs împotriva decizei Curtii de Apel. Dispozitivul
deciziei Curţii de Apel constată dreptul de retragere al reclamanţilor şi obligă
pârâta SC ARTA CULINARĂ SA să urmeze procedura prevăzută la art.134 din
Legea 31/1990 .
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 22 iunie 2011 a respins
recursurile părţilor implicate în litigiu ca nefondate . Instaţa supremă nu a
menţinut întrutotul dispoziţiile deciziei Curţii de Apel. ICCJ, în cuprinsul deciziei
nr. 2443, precizează faptul că societatea este obligată să parcurgă parte din
procedura instituită de lege (31/1990) pentru stabilirea preţului acţiunilor, pe baza
unei expertize, fără însă a încheia un contract în vederea transferării dreptului de
proprietate şi a plăti preţul acţiunilor, acestea nefăcând obiectul acestei judecăţi.
Având în vedere cele mai sus menţionate, până la data prezentei,
Consiliul de Administraţie a
îndeplinit prevederile dispozitivului deciziei.
Societatea a solicitat ORC de pe lângă Tribunalul Cluj numirea unui expert
autorizat independent. Expertul numit a fost KPMG România SRL. Acesta a
întocmit raportul de evaluare, în conformitate cu prevederile art.134 din Legea
31/1990 si în baza deciziei nr.2443 a ICCJ şi l-a depus la societate la finalul lunii
decembrie 2011.
Potrivit raportului de expertiză, preţul rezultat ca valoare medie a cel putin
două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării
SC ARTA CULINARĂ SA este de 3,2939 lei/acţiune .
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