PREVEDERILE ART.6,7 SI 13 DIN REGULAMENTUL 6/2009 PRIVIND
EXERCITAREA ANUMITOR DREPTURI ALE ACŢIONARILOR ÎN CADRUL
ADUNĂRILOR GENERALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Îndeplinirea prevederilor Art.6 alin1 lit.b) :
Capital social al SC ARTA CULINARĂ SA - 2.936.256,30 LEI
Valoarea nominală a acţiunilor : 0,10 lei
Numărul total de actiuni : 29.362.563
Drepturile de vot : 29.362.563
Denumire deţinător
SIF Banat - Crişana
Persoane fizice
Persoane juridice
Total

Număr deţineri
26.263.863
2.937.642
161.058
29.362.563

Procent %
89,4468
10,0047
0,5485
100

Art. 7. (1) Unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării .
(4) In cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea
ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea comercială trebuie să
facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru
ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă aplicabilă definită la art. 2 lit. d) şi cu
respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este
cazul, să voteze prin corespondenţă.
Art. 13. (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de
acţionari.
(2) Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care
societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi
pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidentialităţii şi a intereselor comerciale
ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut.
Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de
internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.
Notă: Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor SC ARTA CULINARĂ SA a fost publicat
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 842/11.03.2011 şi comunicat sub formă de
Raport curent CNVM şi BVB - Piaţa RASDAQ.

