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Raport Curent
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a de capital
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a reglementatăpe care se tranzacţ
ioneazăvalorile mobiliare emise : Rasdaq
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Evenimente importante de raportat:
ri în controlul asupra societă
ţ
ii comerciale –nu este cazul
a) Schimbă
ii sau înstră
ină
ri substanţ
iale de active –nu este cazul
b) Achiziţ
ei –nu este cazul
c) Procedura insolvenţ
ii de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004 –nu este cazul
d) Tranzacţ
e) Alte evenimente:
Convocare adunări generale
Consiliul de Administraţ
ie al S.C.”Arta Culinară”S.A. întrunit în ş
edinţ
a din data de
17.02.2009 a hotă
rât Convocarea Adună
rii Generale Ordinare a Acţ
ionarilor S.C.”
Arta
Culinară
”
S.A., conform urmă
torului convocator:
Consiliul de Administraţ
ie al S.C.”Arta Culinară”S.A.,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj, cu un capital social subscris
ş
i vă
rsat de 702.050,4 lei , înregistratăla O.R.C. sub nr. J12/51/1991, având CIF RO
199060, în conformitate cu dispoziţ
iile Legilor 297/2004 ş
i 31/1990 republicatăş
i
modificată
, si al actului constitutiv al societă
ţ
ii,
convoacă:
Adunarea GeneralăOrdinarăa Acţ
ionarilor pentru data de 24 martie 2009 ora
11:00, la sediul societă
ţ
ii.
La adunare sunt îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe ş
i săvoteze toţ
i acţ
ionarii înregistraţ
i în registrul
acţ
ionarilor, ţ
inut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureş
ti, la sfârş
itul zilei de
01.03.2009, stabilităca datăde referinţ
ă.
Adunarea GeneralăOrdinarăa Acţ
ionarilor va avea următoarea ordine de zi:
i dezbaterea raportului Consiliului de administraţ
ie pentru anul 2008 ş
ia
1. Prezentarea ş
modului de îndeplinire a obiectivelor ş
i criteriilor de performanţ
ă stabilite prin
contractul de administrare.
i dezbaterea raportului auditorului financiar.
2. Prezentarea ş
iilor financiare la data de 31 decembrie
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţ
2008, în baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţ
ie ş
i de auditorul
financiar.
rii profitului net aferent exerciţ
iului financiar 2008.
4. Aprobarea repartiză
iul financiar 2008 ;
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exerciţ
i cheltuieli ş
i a planului de investiţ
ii pentru anul 2009.
6. Aprobarea bugetului de venituri ş
iei membrilor consiliului de administraţ
ie pentru exerciţ
iul financiar
7. Fixarea remuneraţ
2009 si stabilirea limitelor generale ale remuneraţ
iilor administratorilor si directorilor.
rii generale a acţ
ionarilor pentru negocierea
8. Mandatarea unui reprezentant al adună
obiectivelor ş
i criteriilor de performanţ
ăpentru anul 2009 ş
i semnarea Actului adiţ
ional
la Contractul de administrare .
9. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea
publică
rii ş
i înregistră
rii hotă
rârilor la ORC ş
i Monitorul Oficial .
Aprobarea
datei
de
15.04.2009
ca
dată
de
înregistrare.
10.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condiţ
iile legii.
2

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziţ
ia acţ
ionarilor începând cu data de
09.03.2009 la sediul societă
ţ
ii din municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud.
Cluj. Procurile speciale se vor depune în original la sediul societă
ţ
ii pânăîn data de
22.03.2009 ora 15.
Accesul acţ
ionarilor îndreptă
ţ
iţ
i săparticipe la adună
rile generale ale acţ
ionarilor este
permis prin simpla probăa identită
ţ
ii acestora, fă
cutăîn cazul acţ
ionarilor persoane fizice,
cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea datăpersoanei
fizice care le reprezintă.
Situaţ
iile financiare anuale, raportul consiliului de administraţ
ie ş
i propunerea cu privire la
repartizarea profitului se pun la dispoziţ
ia acţ
ionarilor începând cu data de 23.02.2009 la
sediul societă
ţ
ii, între orele 10 ş
i 15. Celelalte materiale referitoare la problemele înscrise
pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţ
ia acţ
ionarilor începând cu data de 09.03.2009, la
sediul societă
ţ
ii, între orele 10-15.
Dacănu sunt îndeplinite condiţ
iile de validitate la prima convocare, a doua convocare a
Adunarii Generale Ordinarăa Acţ
ionarilor va avea data de 25.03.2009, cu menţ
inerea
ordinii de zi, a orelor ş
i a locului de desfă
ş
urare specificate la prima convocare .

Preş
edintele Consiliului de Administraţ
ie
Mihai Cadiş
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