
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.14791 / 31.03.2017 
 
 
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara     
 
Catre: Bursa de Valori Bucuresti 
  

RAPORT CURENT 
Intocmit in baza Legii nr.297/2004  

 si a Regulamentului nr.1/2006 
 

 
Data raportului: 31.03.2017 
Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A 
Sediul social:  in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu 
Telefon/fax: 0269 844 668; 0269/841618 
Cod unic de inregistrare la O.R.C.: 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 
București. 

 
Alte evenimente importante de raportat  
Confirmarea Planului de reorganizare a activitatii in cadrul procedurii de 

insolventa.   
În conformitate cu art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cele 

ale art. 113  lit A alin (1) lit j) si lit.e) din Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenţii 
şi operaţiunile cu valori mobiliare, vă informam ca la termenul din data de 30.03.2017, in 
dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea 
solutie:  

 „Confirmă planul de reorganizare propus de debitorul SC DAFORA SA întocmit în 
procedura insolvenţei deschisă faţă de acest debitor prin încheierea civilă nr. 
471/CC/19.06.2015 pronunţată în dosarul nr.1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu, aprobat 
de creditori în şedinţa din 30.12.2016”.   

In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura în continuare 
activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar în baza art. 141 alin.(1), 
(2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusă în continuare de 
administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. 

Mentionam ca informatiile de mai sus sunt  preluate de pe portalul instantelor de 
judecata, Sentinta nefiind inca comunicata si ca vom reveni cu informatii după rămânerea 
definitivă a  Sentintei de confirmare a Planului de reorganizare a activitatii. Sentinta poate 
fi atacata cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. 

 
Cu stima, 
Administrator Special,  
ing. Călburean Gheorghe  


