
 

  

  
 
                   
 

 
 
  
 
 

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii S.C. DAFORA S.A., cu sediul in 
Medias, str.Regele Ferdinand I, nr.15, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 
J32/8/1995, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei nr.3/29.01.1998, cu modificarile ulterioare 

 

C O N V O A C A 
 

• Adunarea generala ordinara in data de 24.04.2008, ora 10.00, la sediul societatii din 
Piata Regele Ferdinand nr.15, Medias cu urmatoarea:  

 
O R D I N E  D E   Z I: 

 
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2007 si a raportului de gestiune al 

administratorilor. 
2. Raportul auditorilor financiari pentru activitatea economico-financiara a anului 2007. 
3. Aprobarea contului de profit si pierdere si repartizarea profitului obtinut din activitatea anului 2007. 

Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net obtinut la rezerve. 
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea anului 2008. 
5. Aprobarea planului de investitii  pentru anul 2008. 

6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 14.05.2008. 
 
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a indentitatii acestora, facuta 

in cazul  actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice si  a 
actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura speciala  data persoanei fizice care ii reprezinta.  

Procura speciala se va intocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru 
mandant şi unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. 
Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societăţii până la data de  22.04.2008  ora 10.00. 

Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor se pun la dispozitia actionarilor de la 
data de 24.03.2008, la sediul societatii si pe site-ul acesteia : www.dafora.ro Raportul auditorilor financiari 
se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii inpand cu 08.04.2008. Celelalte informaţii şi 
documente referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum şi formularele procurilor speciale vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii, începând cu data de 17.04.2008, acestea putand fi obtinute de 
catre actionarii interesati, in urma unei solicitari in acest sens.  

 
In cazul in care, la prima convocare, nu este indeplinit cvorumul necesar, urmatoarele sedinţe vor 

avea loc in data de 25.04.2008, cu aceeasi ordine de zi, in acelas loc si la aceleesi ora.  
 

Data de referinta este 15.04.2008. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 
referinta vor putea participa la Adunare. 

 
 

 
Presedinte al Consiliului de Administratie, 

 
ing. Gheorghe CALBUREAN 
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