Nr. 2538 / 11.11.2009.
CĂTRE,

COMISIA NAŢIONALĂA VALORILOR MOBILIARE
DIRECŢIA GENERALĂSUPRAVEGHERE
DIRECŢIA EMITENŢI
SERVICIUL INFORMARE ŞI PROTECŢIA INVESTITORILOR
STR. FOIŞORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3
BUCUREŞTI COD 742882

BURSA ELECTRONICĂRASDAQ
SERVICIUL DE TRANZACŢIONARE ŞI SUPRAVEGHERE A PIEŢEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.13 SECTOR 2
BUCUREŞTI
COD 020922

Raport Curent
Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenţ
ii ş
i operaţ
iunile
cu valori mobiliare ş
i Legii nr. 297/2004 privind piaţ
a de capital
Data raportului 11.11.2009
S.C.ARTA CULINARĂSA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca
Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 –594494
Cod de înregistrare fiscalăRO 199060
Numă
r de ordine în Registrul Comerţ
ului J12/51/1991
Capital social subscris ş
i vă
rsat : 702.050,4 lei
Piaţ
a reglementatăpe care se tranzacţ
ioneazăvalorile mobiliare emise : RASDAQ
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:

Evenimente importante de raportat: Certificat de
menţ
iunea nr. 112950/13.10.2009 privind
constitutiv al SC ARTA CULINARĂ SA ca urmare a fuziunii prin absorbţ
ie a
SC ARTA CULINARĂ SA ,
ORIZONT OBSERVATOR SA şi SC PELICANUL MĂRĂŞTI SA .
societăţ
i absorbite .

În data de 10.11.2009 a fost eliberatăde că
tre Oficiul Registrului Comerţ
ului de pe lângă
Tribunalul Cluj - Încheierea nr. 21284/29.10.2009 pronunţ
atăîn dosarul
nr.112950/13.10.2009 având ca obiect înregistrarea modifică
rii actului constitutiv al SC
ARTA CULINARĂSA Cluj-Napoca , ca urmare a fuziunii prin absorbţ
ie a subscrisei
societă
ţ
i în calitate de societate absorbantăş
i SC PELICANUL MĂRĂŞTI SA ş
i SC
ORIZONT OBSERVATOR SA, în calitate de societă
ţ
i absorbite .
Urmare a fuziunii, capitalul social al SC ARTA CULINARĂSA , va fi de 982.827,20 lei
repartizat în 9.828.272 acţ
iuni a câte 0.10 lei fiecare .
Anexă
m prezentei copia certificatului de înregistrare menţ
iuni ş
i copia actului constitutiv
actualizat depus la ORC de pe lângăTribunalul Cluj.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MIHAI CADIŞ

