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CĂTRE,       

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECŢIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

DIRECŢIA  EMITENŢI
SERVICIUL INFORMARE ŞI PROTECŢIA INVESTITORILOR

STR. FOIŞORULUI  NR.2 AP.4  SECTOR 3
BUCUREŞTI  COD 742882

SC BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA
PIAŢA  RASDAQ

B-DUL CAROL  I  NR. 34-36  ET.13-14   SECTOR 2
BUCUREŞTI
COD 020922

Raport Curent
Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
Data raportului : 20.03.2012 

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca
Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 –594494
e-mail : office@artaculinaracluj.ro,  www.artaculinaracluj.ro, 
Cod de înregistrare fiscală RO 199060
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J12/51/1991
Capital social subscris şi vărsat : 2.936.256,30  lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimente importante de raportat: 
a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale – nu este cazul
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – nu este cazul
c) Procedura insolvenţei – nu este cazul
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 – nu este cazul
e) Alte evenimente:

Neîntrunire condiţii de validitate pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare şi a 
Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acţionarilor  în  data  de  19.03.2012,  la  prima 
convocare .

http://www.artaculinaracluj.ro/
mailto:office@artaculinaracluj.ro


Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC ARTA 
CULINARĂ SA CLUJ au fost convocate în prima întrunire în data de 19.03.2012 conform 
convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 551/15.02.2012 şi 
în ziarul Bursa nr. 30/15.02.2012 , precum şi cu înştiinţarea CNVM şi BVB-Piaţa RASDAQ .

Se aduce  la  cunoştinţa  acţionarilor  faptul  că  nu  au  fost  îndeplinite  condiţiile  de  cvorum 
prevăzute  de  Legea  nr.31/1990  şi  actul  constituitv  al  societăţii  pentru  ţinerea  adunării 
generale ordinare şi extraordinare .

La  cele  două  adunări  din  data  de  19.03.2012  nu  s-a  prezentat  nici  un  acţionar  sau 
reprezentant al acestora .

Adunarea Generală Ordinară şi   Extraordinară a Acţionarilor SC ARTA CULINARĂ SA 
CLUJ sunt convocate pentru a doua oară în data de 20.03.2012, la orele 14:00, respectiv 
15:00 , în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi .

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0264-595532, fax.0264-594494 .

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Mihai Cadiş
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