
 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 10.03.2021 
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj  
Tel/fax: 0264532015 / 532176 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/949/2015 
C.U.I. 34312520 
Capital social subscris şi vărsat: 8.580.114 lei 
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SCALA 
DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB-SMT. 
 

Eveniment important de raportat: 
În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, SCALA DEVELOPMENT 
S.A. informează prin prezentul raport faptul că, în data de 09.03.2021, a primit solicitarea acţionarului 
persoană juridică Ax Perpetuum Impex S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4671/1994, cod fiscal RO 6818298, reprezentată legal prin 
Director General Dan Mihai Pitic, cu o deţinere de 69.111.228 acţiuni, reprezentând 80,5481% din capitalul 
social al societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. 
Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, de completare a 
ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 01.04.2021, respectiv 02.04.2021 a doua 
convocare,în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, cu data de referinţă 22.03.2021, 
cu următorul punct: 
11.13 p) acordarea de împrumuturi (dacă va fi cazul), de  către societățile  SCALA DOI S.R.L., SCALA 
TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L.,  SCALA CINCI S.R.L., SCALA ȘASE S.R.L., SCALA ȘAPTE 
S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUĂ S.R.L., SCALA ZECE S.R.L.,  societăţilor în care sunt 
asociaţi/acţionari. Suma împrumutată, durata împrumutului, dobânda, modalităţile de restituire şi celelalte 
condiţii ale contractului de împrumut se vor stabili de către reprezentanţii legali ai societăţilor semnatare. 

 
Având în vedere că solicitarea este formulată de un acţionar care deţine mai mult de 5% din capitalul 
social, conform art. 1171 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, Consiliul de Administraţie va analiza şi va decide asupra completării ordinii de zi şi 
publicării completării la convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor SCALA 
DEVELOPMENT S.A. din 01/02.04.2021 în termenul legal, conform solicitării acţionarului. 
 

Preşedinte Consiliul de Administraţie, 
          PITIC MIHAI DAN 

L.Ş. 
 

 


