
   
 
  
 
 

 
 
 
 
 

           
          

Catre: Bursa de Valori Bucuresti 

 
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara     

 
 
 

RAPORT CURENT 
Intocmit in baza Legii nr.24/2017  

 si a Regulamentului ASF nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e) 
 
 
 
Data raportului: 26.01.2023 
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A. 
Sediul social:  in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu 
Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618 
Cod unic de inregistrare: RO 7203436,  
Numar de ordine la Oficiul Registrului 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: 
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima 
convocare. Numire administrator special. 

Prin prezenta vă aducem la cunostinta că a avut loc Adunarea Generală Ordinară 
a Actionarilor SC DAFORA SA în data de 26.01.2023, ora 11 la sediul societății din 
Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu. 

Anexăm prezentului raport hotărârea adoptată, respectiv Hotărârea nr. 1/2023 a 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Dafora S.A prin care s-a aprobat numirea 
domnului Călburean Mircea în functia de administrator special al societății. 

 
 

   Cu stima, 
       

Președinte de ședință,     
Călburean Gheorghe     

 
 
 
 
 



  
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       HOTARAREA nr.1 / 26.01.2023 
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita 
statutar la data de 26.01.2023, la sediul societăţii din Mediaş, Piata Regele 
Ferdinand I nr. 15, judeţul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor care dețin 
500.768.691 acţiuni, adică 49,9608 % din capitalul social si din totalul drepturilor 
de vot, emite următoarea:  

H O T A R A R E 
 
Art. 1. Se ia act de renuntarea la mandatul de administrator special al societatii 
înaintată de către dl. Călburean Gheorghe, cu votul afirmativ al acţionarilor 
reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din 
drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din 
capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in 
adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, numirea d-lui Călburean Mircea  
în functia de administrator special al DAFORA S.A., în temeiul art. 52 si 
urmatoarele din Legea nr. 85/2014. Administratorul special nu va fi remunerat.  
Domnul Călburean Mircea este domiciliat in Medias, județul Sibiu si este de 
profesie economist. 
Se aproba actualizarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv, acesta 
urmând să fie semnat de către administratorul special Călburean Mircea. 
Art. 3. Se aproba in unanimitate data 14.02.2023 ca fiind data de înregistrare. 
 
 
 

Președinte de ședință,   Administrator judiciar, 
Călburean Gheorghe   CITR Filiala Cluj SPRL, 

 
 
 
 


