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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 14.11.2008
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: Hotăr
Extraordinare ale Acţ
ionarilor S.C. ARTA CULINARĂS.A. Cluj-Napoca .
În data de 14.11.2008 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţ
ionarilor
S.C. ARTA CULINARĂ S.A. Cluj-Napoca
desfă
ş
uratăla sediul societă
ţ
ii, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, localitatea Cluj-Napoca, la ora
09:00 .
La Adunare au fost prezenţ
i sau au fost împuterniciţ
i acţ
ionari care au reprezentat
87,40 % din totalul capitalului social, fiind îndeplinite condiţ
iile de validitate legale ş
i
statutare necesare deliberă
rilor ş
i adoptă
rii de hotă
râri.
Adunarea GeneralăExtraordinarăa Acţ
ionarilor a fost legal convocatăprin publicarea
convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5692/10.10.2008
ş
i ziarul Bursa nr. 202/15.10.2008 ş
i prin înş
tiinţ
area CNVM ş
i BVB - Piaţ
a
RASDAQ.
În urma dezbaterilor au fost adoptate urmă
toarele hotă
râri:
Hotărârea nr. 1
Se aprobăîn unanimitate planul de investiţ
ii pentru anii 2008-2009 .
Hotărârea nr. 2.
2.1.Se aprobăîn unanimitate angajarea de că
tre societate a unor credite/linie de credit
pânăla plafonul maxim de 1.000.000 EURO în echivalent , necesare realiză
rii planului de
investiţ
ii ş
i garantarea acestora cu active ale societă
ţ
ii .
2.2. Se aprobămandatarea Consiliului de Administraţ
ie al societă
ţ
ii pentru accesarea
treptatăa sumelor pe mă
sura angajă
rii investiţ
iilor .
Hotărârea nr. 3
3.1. Se aprobăde principiu fuziunea prin absorbţ
ie a S.C ARTA CULINARĂ S.A
(societate absorbantă
) cu societă
ţ
ile S.C. PELICANUL MĂRĂŞTI S.A ş
i S.C ORIZONT
OBSERVATOR S.A. (societă
ţ
i absorbite) .
3.2.Se aprobămandatarea Consiliului de Administraţ
ie al societă
ţ
ii săîntocmescăproiectul
de fuziune ş
i alte documente solicitate de procedurăş
i săefectueze toate demersurile
legale necesare finaliză
rii procesului .
Hotărârea nr. 4
Se aprobăîn unanimitate împuternicirea preş
edintelui Consiliului de administraţ
ie –
director general, pentru efectuarea tuturor formalită
ţ
ilor ş
i încheierea tuturor actelor
juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotă
rârilor adună
rii generale a acţ
ionarilor
.
Hotărârea nr. 5
- Se aprobăîn unanimitate data de 28.11.2008 ca datăde înregistrare în conformitate cu
dispoziţ
iile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţ
a de capital .

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

EC. MIHAI CADIŞ

