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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

BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ
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 emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

Data raportului 17.05.2010

S.C.ARTA CULINARĂ SA. Cluj-Napoca
Sediul social : Str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, Cluj-Napoca
Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 –594494
Cod de înregistrare fiscală RO 199060
Număr de ordine în Registrul Comerţului J12/51/1991
Capital social subscris şi vărsat :  982.827,20  lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : 
RASDAQ

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

cazul
d) Alte evenimente  :  LITIGII 



 Societatea  S.C.”ARTA CULINARĂ” S.A.  informează că este implicată în 
litigiul aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj , dosarul cu  nr. 5618/1285/2009 
având  ca  obiect  „Cerere  retragere  acţionar  în  temeiul  art.  134   din  Legea 
nr.31/1990” .
Reclamanţi: Pinte Mircea Gheorghe  şi  Ţaica Radu Horaţiu .

Prin prezentul raport informăm că  la termenul de judecată stabilit pentru 
data de 11 mai 2010 soluţia instanţei Tribunalul Comercial Cluj este următoarea:
Respinge  cererea  de  chemare  în  judecată  formulată  de  reclamanţii  PINTE 
MIRCEA GHEORGHE şi ŢAICA RADU HORAŢIU împotriva pârâtei SC ARTA 
CULINARĂ SA, având ca obiect acţiune în constatare, ca inadmisibilă.
Respinge  cererea  de  chemare  în  judecată  formulată  de  reclamanţii  PINTE 
MIRCEA GHOERGHE şi ŢAICA RADU HORAŢIU împotriva pârâtei SC ARTA 
CULINARĂ SA având ca obiect obligaţia de a face şi plata daunelor cominatorii 
ca neîntemeiată. 
Respinge  cererea  pârâtei  având  ca  obiect  obligarea  reclamanţilor  la  plata 
cheltuielilor de judecată .

Datele mai sus menţionate au fost extrase de pe portalul instanţelor de 
judecată şi din condica arhivei Tribunalului Comercial Cluj,  urmând ca în cel mai 
scurt timp posibil să va transmitem copia minutei sentinţei pronunţată în dosarul 
mai sus menţionat .Cererea privind eliberarea copiei a fost depusă la Tribunalul 
Comercial Cluj în data de 13 mai 2010, urmând a se da curs solicitării noastre .

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ec. Mihai Cadiş
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