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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 05.04.2021 
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: 
Consiliul de Administraţie 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, prin prezentul Raport Curent, ca urmare a unei erori materiale survenite, informăm investitorii 
rectificarea Raportului Curent din data de 02.04.2021 în ceea ce priveşte motivarea hotărârii AGEA nr. 
3/01.04.2021, mai exact punctul A se va completa cu următorul  paragraf: 
“şi având în vedere  necesităţile curente ale societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A. pe de o parte, iar pe 
de altă parte, obiectivele pe termen scurt şi mediu ale SCALA DEVELOPMENT S.A. de a dezvolta  
proiecte imobiliare separate, prin intermediul a 6 societăţi, înfiinţate ca societăţi cu răspundere limitată în 
care SCALA DEVELOPMENT S.A. va deţine 90 % din capitalul social, în asociere cu persoana fizică 
Dan Mihai Pitic care va deţine 10 % din capitalul social”. 
 
Astfel, punctul A din motivarea hotărârii AGEA nr. 3/01.04.2021, va avea următorul conţinut: 
“A. Având în vedere că SCALA DEVELOPMENT S.A. deține calitatea de asociat în următoarele 
societăți:  
SCALA DOI SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, 
jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J12/745/20.02.2020, CUI 42318000, în care 
SCALA DEVELOPMENT S.A. deține 9.000 de părți sociale în valoare de 10 RON fiecare și în valoare 
totală de 90.000 RON, reprezentând 90% din capitalul social al societății; 
SCALA TREI SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 
53, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J12/652/2020, CUI 42288597, în care 
SCALA DEVELOPMENT S.A. deține 9.000 de părți sociale în valoare de 10 RON fiecare și în valoare 
totală de 90.000 RON, reprezentând 90% din capitalul social al societății; 
SCALA PATRU SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 
53, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J12/688/2020, CUI 42297960, în care 
SCALA DEVELOPMENT S.A. deține 9.000 de părți sociale în valoare de 10 RON fiecare și în valoare 
totală de 90.000 RON, reprezentând 90% din capitalul social al societății; 
şi având în vedere  necesităţile curente ale societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A. pe de o parte, iar pe 
de altă parte, obiectivele pe termen scurt şi mediu ale SCALA DEVELOPMENT S.A. de a dezvolta  
proiecte imobiliare separate, prin intermediul a 6 societăţi, înfiinţate ca societăţi cu răspundere limitată în 
care SCALA DEVELOPMENT S.A. va deţine 90 % din capitalul social, în asociere cu persoana fizică 
Dan Mihai Pitic care va deţine 10 % din capitalul social,”. 
 
Restul menţiunilor Raportului Curent din data de 02.04.2021 nu suferă modificări. 

      
      Preşedinte Consiliul de Administraţie,  
                 PITIC MIHAI DAN  

  


