Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: 11.03.2019
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
Bucuresti.
I.
Evenimente importante de raportat
d) Tranzactii de tipul celor enumerate de art.82 din Legea 24/2017.
În conformitate cu prevederile art.82 din legea nr.24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare si operatiuni de piata şi ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind
emitenţii de instrumente financiare si operatiuni de piata, vă comunicăm ca societatea a
incheiat urmatoarele contracte/acte aditionale:
Nr.
crt.
1.

2.

Parti contractante
Nr. contract / act
aditional
Obiectul Contractului
Valoarea Contractului
Penalitati si Garantii
Stipulate
Termene si Modalităti
de plata
Creante reciproce
(TVA inclus)
Parti contractante
Nr. contract / act
aditional
Obiectul Contractului
Valoarea Contractului
Penalitati si Garantii

DAFORA SA (Locatar) si
DAFLOG SRL (Locator)
CONTRACT nr. 28940/07.03.2019
Închiriere pompe noroi la sonda Cilibia
Valoarea totala a contractului este de 112.000 usd, la care se adauga
TVA.
In contract sunt prevăzute penalitati de 0,06 % pe zi de intarziere. Nu sau constituit garantii.
Termen de plata : 45 de zile de la data emiterii facturii.
Datorii : 1.954018,63 lei
Creante: 326.900,69 lei
DAFORA SA (Locatar) si
DAFLOG SRL (Locator)
CONTRACT nr. 28954/07.03.2019
Inchiriere instalatie foraj
Valoarea totala a contractului este de 63.840 usd, la care se adauga TVA.
In contract sunt prevăzute penalitati de 0,06 % pe zi de intarziere. Nu s-

Stipulate
Termene si Modalităti
de plata
Creante reciproce
(TVA inclus)

Administrator special,
Călburean Gheorghe

au constituit garantii.
Termen de plata : 60 de zile de la data emiterii facturii.
Datorii : 1.954018,63 lei
Creante: 326.900,69 lei

