Nr. 1106 /07.05.2010
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 şi operaţ
iunile cu
valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţ
a de capital,
Data raportului 07.05.2010

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
Număr de ordine în Registrul Comerţ
ului J12/51/1991
Capital social subscris şi vărsat : 982.827,20 lei
Piaţ
a reglementatăpe care se tranzacţ
ioneazăvalorile mobiliare emise :
RASDAQ

COMUNICAT DE PRESĂ:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţ
a de capital, ale
Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006, şi în conformitate cu Hotârârea Adunării
Generale Ordinare a Acţ
ionarilor S.C.”
ARTA CULINARĂ”
S.A. Cluj din data de
09.04.2010, aducem la cunoştinţ
a investitorilor următoarele informaţ
ii privind
distribuirea dividendelor pentru exerciţ
iul financiar 2009:
ionarilor S.C ARTA
- dividendul fixat de Adunarea GeneralăOrdinarăa Acţ

-

CULINARA S.A. este de 0,0515 lei brut pentru o acţ
iune.
dividendele se cuvin acţ
ionarilor S.C ARTA CULINARA S.A. care au
deţ
inut acţ
iuni la data de 26.04.2010 , aprobatăca datăde înregistrare .
plata dividendelor aferente anului 2009 se va efectua începând cu data
de 25.05.2010 .

Modalităţ
ile de platăa dividendelor sunt următoarele:
ii, pentru acţ
ionarii care deţ
in
- în numerar, prin casierie, la sediul societăţ
mai puţ
in de 10.000 de acţ
iuni
- prin virament, într-un cont bancar în lei, deschis la o bancădin România,
pentru acţ
ionarii:
1. persone juridice
in peste 10.000 de acţ
iuni
2. persoane fizice care deţ
iuni care solicită plata
3. persoane fizice, indiferent de numărul de acţ
prin virament
Pentru efectuarea plăţ
ilor prin virament , acţ
ionarii sunt rugaţ
i să
transmită o solicitare de virare a dividendelor într-un cont bancar care
trebuie săconţ
inăurmătoarele date:
ionarului, codul
- pentru persoanele fizice: numele şi prenumele acţ
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 societăţ
ii), codul IBAN al contului
bancar, denumirea băncii, o copie a certificatului de înmatriculare.
În cazul acţ
ionarilor decedaţ
i, dividendele se vor plăti
moştenitorilor legali, la solicitarea acestora, prin oricare din metodele de
mai sus.
Cheltuielile aferente plăţ
ii dividendelor se deduc din sumele
cuvenite acţ
ionarilor.
Orice informaţ
ii privind plata dividendelor se pot solicita la sediul S.C ARTA
CULINARA S.A.situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr.21 A, jud.
Cluj, sau la tel. 0264-595532 sau pe e-mail : office@artaculinaracluj.ro , de luni
pânăvineri , între orele 09:00 - 15:00 .

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai Cadiş

