Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 (art. 92 alin.6)
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. b)

Data raportului: 06.07.2018
Denumire emitentului: S.C. DAFORA S.A.
Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618
Cod unic de inregistrare la oficiul Registrului Comertului: RO 7203436,
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32/8/1995
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Mobiliare
Evenimente importante de raportat:
Completarea ORDINII DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.
Dafora S.A. convocata pentru data de 23(24).07.2018
În conformitate cu art.92 din Legea nr.24/2017, la cererea acţionarului Călburean
Gheorghe, deţinator al unui procent de 49,9606 % din capitalul social, înregistrata la
Dafora sub nr.24033/05.07.2018,
Administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL si Administratorul Special ai S.C.
DAFORA S.A., au dispus completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. din data de 23(24).07.2018, ora 11.00
a.m.
Completarea Ordinii de zi a AGA priveşte următoarele aspecte:
- Schimbarea modalitatii de aplicare a rotunjirilor, respectiv rotunjirea fracţiilor
de acţiuni la întregul inferior pentru fiecare dintre operaţiuni;
- Propunerea unei date de înregistrare si a unei date a plătii si pentru
operaţiunea de consolidare a valorii nominale a acţiunilor.
Atasat depunem Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor din data de 23(24).07.2018.
Cu stima,

Administrator Special,
Calburean Gheorghe

Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL

COMPLETARE ORDINE DE ZI A AGEA DIN 23(24).07.2018
Având în vedere cererea acţionarului Călburean Gheorghe ,
(deţinator al unui procent de 49,9606 % din capitalul social)
nr.24033/05.07.2018 de completare a ordinii de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Acţionarilor Societatii convocată pentru data
de 23/24.07.2018, ora 11.00 a.m., conform convocatorului publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 2347/20.06.2018,
Administratatorul Judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL, alături de
Administratorul Special ai S.C. DAFORA S.A. (în reorganizare, in
reorganisation, en redressement), cu sediul in Medias, str. Regele
Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, inregistrata la registrul comertului sub nr. J
32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, (“Societatea”), în temeiul
Art.1171 din Legea nr.31/1990 republicată si art.92 din Legea
nr.24/2017,
DISPUN
COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATII convocată pentru
data de 23/24.07.2018, care va avea loc in Piaţa Regele Ferdinand I nr. 15,
Mediaş, jud. Sibiu şi la care au dreptul să participe şi să voteze acţionarii înscrişi
in Registrul Acţionarilor la data de 12.07.2018 (data de referinţă), care va
avea următoarea ORDINE DE ZI completată si revizuită:
1. Aprobarea reducerii capitalului social al societăţii de la 100.232.329,40 lei la
5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parţiale
a pierderilor înregistrate în contabilitate din exercitiile financiare anterioare (in
contul rezultat reportat) prin realizarea concomitentă a următoarelor operaţiuni:
- reducerea numărului de acţiuni, în mod proporţional cu cota de participare a
fiecărui acţionar la capitalul social la data de înregistrare, şi
- majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 0,1 lei per acţiune la 1 leu per
acţiune, prin reducerea corespunzătoare a numărului de acţiuni deţinute de
fiecare acţionar la data de înregistrare.
Rotunjirea numărului de acţiuni care rămân în contul acţionarilor se va realiza la
întregul inferior dacă fractia este mai mică de 0,5 şi la întregul superior dacă
fractia este mai mare sau egala cu 0,5. Aprobarea stabilirii unui preţ de 0(zero) lei
pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului si
rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 94,99928 %.
2. Modificarea în mod corespunzător a Art. 7 paragraful 1 din Actul constitutiv al
societăţii, care va avea următorul cuprins: “Capitalul social este în suma de
5.012.337 lei, divizat în 5.012.337 actiuni nominative, dematerializate, în valoare
de 1 leu fiecare. ”
3. Imputernicirea administratorului special pentru întocmirea si semnarea
Actului constitutiv actualizat prin includerea noii valori a capitalului social si a
structurii actionariatului rezultate in urma reducerii capitalului social.
4. Aprobarea datei de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, a datei de 26.10.2018 ca
ultima zi de tranzacţionare, a datei de 31.10.2018 ca data plăţii şi data de
29.10.2018 ca ex date.
Puncte noi:
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societăţii de la 100.232.329,40 lei la
5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parţiale

a pierderilor înregistrate în contabilitate din exerciţiile financiare anterioare (in
contul rezultat reportat) prin realizarea următoarelor operaţiuni:
- reducerea numărului de acţiuni, în mod proporţional cu cota de participare a
fiecărui acţionar la capitalul social la data de înregistrare, şi
- majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 0,1 lei per acţiune la 1 leu per
acţiune, prin reducerea corespunzătoare a numărului de acţiuni deţinute de
fiecare acţionar la data de înregistrare.
Aprobarea stabilirii unui preţ de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiilor de
actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului si rotunjirii rezultatelor. Rata de
diminuare a capitalului social este de 94,99928 %.
Rotunjirea numărului de acţiuni care rămân în contul acţionarilor se va realiza la
întregul inferior pentru fiecare dintre cele doua operaţiuni de mai sus, respectiv,
atât în ceea ce priveşte reducerea numărului de acţiuni, cât şi în ceea ce priveşte
consolidarea valorii nominale a acţiunilor.
6. Aprobarea datei de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, a datei de 26.10.2018 ca
ultima zi de tranzacţionare, a datei de 31.10.2018 ca data plăţii şi data de
29.10.2018 ca ex date. Data de înregistrare şi data plăţii sunt aferente operaţiunii
de reducere a numărului de acţiuni.
7. Pentru operaţiunea de consolidare a valorii nominale a acţiunilor se propune
aprobarea datei de 31 octombrie 2018 ca dată de înregistrare si a datei de 1
noiembrie 2018 ca dată a plăţii.
Ordinea de zi completată şi revizuită a Adunării Generale si documentele
referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de Hotarare, formularele
procurilor speciale, precum si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse
la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro,
sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de 09.07.2018.
Toate celelalte dispoziţii prevăzute în Convocatorul AGEA rămân neschimbate.
Administrator Special,
Calburean Gheorghe

Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL,

