
   
 
  
 
 

 

 

 
 
 

 

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

 
RAPORT CURENT 

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018  
 

Data raportului: 18.07.2018 
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: 
Aspecte privind modalitatea de desfăşurare a operaţiunilor de reducere a capitalului 
social si de consolidare a valorii nominale a acţiunii aflate pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Dafora S.A. convocata pentru data de 
23(24).07.2018 (denumită în continuare „AGEA”) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ca urmare a intrării in vigoare a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 şi adresei Autorităţii de 
Supraveghere Financiara nr. 7125/13.07.2018, informăm investitorii că compensarea 
fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului si rotunjirii rezultatelor in 
cadrul operaţiunilor de reducere capital social si de consolidare a valorii nominale a 
acţiunilor, se va realiza cu respectarea art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018, astfel: 
- compensarea la preţul de 0,1 (zerovirgulăunu) lei/acţiune a fracţiunilor de acţiuni 
rezultate în urma aplicării algoritmului si rotunjirii rezultatelor în ceea ce priveşte 
reducerea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni (cea mai mare valoare 
dintre valoarea nominala a acţiunii si valoarea medie de tranzacţionare aferente ultimelor 
12 luni anterioare convocării AGEA.); 
- compensarea la preţul de 1 (un) leu/acţiune nouă(consolidată) a fracţiunilor de acţiuni 
rezultate în urma aplicării algoritmului si rotunjirii rezultatelor în ceea ce priveşte 
majorarea valorii nominale a unei acţiuni (cea mai mare valoare dintre valoarea nominala 
a acţiunii si valoarea medie de tranzacţionare aferente ultimelor 12 luni anterioare 
convocării AGEA). 
Compensaţiile vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data plăţii prin intermediul 
societăţii Depozitarul Central SA si al agentului de plata, sens in care se va deschide un 
cont colector cu destinaţie specială pentru plata sumelor reprezentând restituiri in 
numerar, ca urmare a derulării operaţiunilor de mai sus. 
Compensaţiile vor fi achitate din activitatea operaţională curentă a societăţii. 



Consolidarea valorii nominale a acţiunii nu va presupune operaţiuni de aport de numerar 
în vederea completării pana la o acţiune consolidata.  
 
Având in vedere punctele de pe ordinea de zi si consecinţele acestora, acţionarii vor 
putea opta pentru achiziţionarea din piaţă a unui număr suplimentar de acţiuni, 
astfel încât sa fie asigurat un număr întreg de acţiuni noi în urma derulării celor două 
operaţiuni. In acest sens, informaţii suplimentare pot fi oferite celor interesaţi la telefon 
0269/841668 int.1670. 
Societatea pune la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii 
www.dafora.ro/Investitors/general-shareholders-meeting algoritmul, modalitatea de 
aplicare a rotunjirilor si valoarea compensaţiilor, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018. 
 
Există posibilitatea ca acţiunile societăţii sa fie suspendate de la tranzacţionare în 
vederea reducerii capitalului social şi consolidării valorii nominale a acţiunii, caz în care  
informaţia privind suspendarea  de la tranzacţionare va fi făcută publică pe canalele 
obişnuite de comunicare, respectiv pe site-ul B.V.B. si pe site-ul propriu  www.dafora.ro. 
 
Informarea continua privind derularea celor doua operaţiuni se va realiza atât prin 
publicarea Hotărârii AGEA in Monitorul Oficial al României, Rapoarte curente, cât si prin 
actualizarea permanenta a informaţiilor pe site-ul societăţii. 
 
Calendarul operaţiunii de consolidare a valorii nominale a acţiunii este indicat in 
Completarea de ordine de zi a AGEA, respectiv data de înregistrare propusa pentru 
aceasta operaţiune este 31 octombrie 2018, iar dată a plăţii propusa este 1 noiembrie 
2018. Suplimentar precizam ca din informaţiile pe care le deţinem pana la acest moment, 
publicarea Hotărârii AGEA in Monitorul Oficial se realizează in termen de  cca.15 zile de 
la depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comerţului. 
 
 

   Cu stima,       
      Administrator Special,               Administrator judiciar, 
            Călburean Gheorghe      CITR Filiala Cluj SPRL 
 
 
   

 


