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COMUNICAT DE PRESA 

REFERITOR  LA  INCEPEREA  PERIOADEI  DE  SUBSCRIERE 
In cadrul majorarii de capital august - septembrie 2011 

 

1. Prin Hotararea nr. 4/25.07.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor S.C. DAFORA S.A. s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 
5.124.091,20 lei, prin emiterea unui număr de maxim de 51.240.912 acţiuni 
nominative noi, având valoarea nominala de 0,1 lei/acţiune.  

Majorarea  se va efectua in următoarele modalităţi : prin aport de numerar şi 
prin compensarea cu ac ţiuni a unor crean ţe certe, lichide si exigibile, 
deţinute de acţionari asupra societatii. Astfel: 
- acţionarii care de ţin crean ţe certe, lichide si exigibile asupra societatii vor 
putea subscrie acţiuni in contul creanţelor lor, proporţional cu numărul de acţiuni 
deţinute de aceştia la data de înregistrare. 
- ceilal ţi ac ţionari vor putea subscrie ac ţiuni , proporţional cu numărul de 
acţiuni deţinute de aceştia la data de înregistrare, urmând a v ărsa 
contravaloarea lor  in contul societatii nr. RO 03 RNCB 02310195254300 01 
deschis la Banca Comerciala Romana Suc. Media ş, in interiorul perioadei de 
subscriere. 

 
2. Perioada de subscriere  este de o luna  de la data publicării Hotărârii 

AGEA nr. 4/25.07.2011 in Monitorul Oficial,  respectiv de la data de 12.08.2011, 
pana la data de 12.09.2011 (inclusiv). 

Buletinele de subscriere pot fi descarcate si de pe site-ul societatii  
www.dafora.ro–sectiunea Actionariat. 

 
3. Acţionarii societatii înscrişi in Registrul acţionarilor la data de înregistrare 

de 10.08.2011 îşi pot exercita dreptul de preferin ţa proporţional cu numărul de 
acţiuni deţinute la data de 10.08.2011 si vor putea subscrie o ac ţiune noua la 
19 acţiuni de ţinute,  la preţul de emisiune de 0,1 lei/acţiune. Drepturile de 
preferinţa nu vor fi tranzacţionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea 
perioadei de subscriere  se vor anula. 

 
4. Acţionarii se vor putea informa la sediul societatii sau la telefonul 

0269/844507, interior 1127 despre numărul de acţiuni pe care au dreptul sa le 
subscrie si sa solicite buletine de subscriere. In cazul in care numărul de acţiuni 
noi pe care acţionarii au dreptul sa le subscrie nu este un număr întreg, acesta se 



 

 

va rotunji astfel: pana la 0,49 acţiuni rotunjirea se va face in minus, peste 0,5 
acţiuni, rotunjirea se va face in plus.  
 

5. Subscrierea  se va considera valabila  prin completarea, semnarea si 
expedierea prin posta pe adresa societatii sau prin fax la numărul 0269/841726 a 
buletinului de subscriere împreuna cu  copia actului de identitate sau a 
certificatului de înregistrare  si  dovada pl ătii  integrale a acţiunilor noi subscrise 
in interiorul perioadei de subscriere, in contul menţionat mai sus sau actele 
doveditoare din care rezulta crean ţa, după caz.  

In cazul subscrierii prin compensarea cu acţiuni a unor creanţe certe, lichide 
si exigibile deţinute de acţionari asupra societatii, acţionarul va anexa la Buletinul 
de subscriere actele doveditoare din care rezulta aceste creanţe. De asemenea, 
creanţele invocate de către acţionari care nu se regăsesc in evidentele contabile 
ale societatii nu vor fi luate in considerare, iar subscrierea respectiva nu va fi 
valabila. 

Sumele încasate efectiv dup ă data limita de 12.09.2011 nu vor fi luate in 
considerare, iar subscrierea ac ţiunilor aferenta acestor sume va fi 
considerata nevalabila. Neachitarea  actiunilor pana la data limita mentionata 
mai sus presupune renuntarea expresa la subscriere. 

Subscrierea valabil efectuata este irevocabila. 

Actiunile care vor fi emise ca rezultat al subscrierii, fac parte din aceeasi 
clasa de actiuni ca si cele tranzactionate pana in prezent, respectiv sunt ordinare, 
nominative si indivizibile. Actiunile vor fi emise in forma dematerializata. 
Drepturile actionarilor conferite de actiunile noi devin efective la data inregistrarii 
lor in Registrul Actionarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA. 
 

Programul de subscriere este de luni pana vineri in tre orele:                                           
0830 – 1200. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefonul : 
0269844507 interior 1127.  

 
 
 

 

   

 
 
 


