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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE
EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2010
Data comunicatului: 14.09.2011
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 : 2.936.256,30 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :
RASDAQ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale
Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006, şi în conformitate cu Hotârârea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C.”ARTA CULINARĂ”S.A. Cluj din data
de 14.04.2011 , aducem la cunoştinţa investitorilor următoarele informaţii
privind distribuirea dividendelor pentru exerciţiul financiar 2010:
- valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,018 lei , iar impozitul pe
dividende va fi reţinut la sursă în cotele legale prevăzute
- dividendele se cuvin acţionarilor S.C ARTA CULINARA S.A. înscrişi în
Registrul Acţionarilor ţinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti
la data de 2 mai 2011 , aprobată de adunarea generală ca dată de
înregistrare .
- plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2010 se va efectua
începând cu data de 01.10.2011.

Modalităţile de plată a dividendelor sunt următoarele:
în numerar, prin casierie, la sediul societăţii, pentru acţionarii care deţin
mai puţin de 10.000 de acţiuni
- prin virament, într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă din România,
pentru acţionarii:
1. persone juridice
2. persoane fizice, care deţin peste 10.000 de acţiuni
3. persoane fizice, indiferent de numărul de acţiuni care solicită plata prin
virament
Plata dividendelor (în numerar) se va face pe baza actului de
identitate . Plata către împuterniciţi se va efectua pe baza unei procuri
speciale autentice şi actul de identitate al împuternicitului .
Pentru efectuarea plăţilor prin virament , acţionarii sunt rugaţi să
transmită o solicitare de virare a dividendelor într-un cont bancar, cerere
care trebuie să conţină următoarele date:
- pentru persoanele fizice: numele şi prenumele acţionarului, codul
numeric personal, codul IBAN al contului bancar personal, denumirea
băncii, o copie a unui act de identitate valabil.
- pentru persoanele juridice: solicitarea trebuie semnată de
reprezentantul legal (cu ştampila societăţii), codul IBAN al contului bancar,
denumirea băncii, o copie a certificatului de înmatriculare, copia actului de
identitate a reprezentantului legal.
- pentru moştenitorii legali : vor anexa solicitării o copie a actului de
identitate şi o copie a confirmării de transfer eliberată de Depozitarul
Central SA Bucureşti sau o copie legalizată a certificatului de moştenitor al
acţiunilor , emis ulterior datei de înregistrare . Moştenitorii legali trebuie să
fie titularii conturilor indicate în solicitare .
În cazul acţionarilor decedaţi, dividendele se vor plăti moştenitorilor
legali, la solicitarea acestora, prin oricare din metodele de mai sus.
Cheltuielile aferente plăţii dividendelor se deduc din sumele
cuvenite acţionarilor.
Orice informaţii privind plata dividendelor se pot obţine la sediul S.C ARTA
CULINARA S.A. situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, jud.
Cluj, sau la telefon 0264-595532 , de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00
sau pe e-mail : office@artaculinaracluj.ro şi de pe site-ul societăţii
www.artaculinaracluj.ro la Secţiunea Informaţii Investitori .
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