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Alte evenimente importante de raportat
Litigiu. Stadiul procedurii de reorganizare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă şi cele ale art. 113 lit A alin (1) lit j) din Regulamentului CNVM nr.1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, vă informam că:
În data de 17.10.2017, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni primul raport financiar al
Dafora SA aferent trimestrului I de reorganizare.
Dafora si-a îndeplinit obligaţiile de a efectua distribuiri către creditori prevăzute în Planul de
reorganizare a activităţii, atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor,
depăşind chiar previziunile de distribuiri şi realizând plăţi anticipate către creditori din valorificarea
activelor excedentare.
Societatea a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse
şi în vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea
și numărul efectiv al lucrărilor de foraj, societatea lucrând simultan cu câte 2 instalatii de foraj
pentru fiecare dintre clienţii nostri traditionali si având o instalatie angrenată pe plan extern.
In continuare depunem diligente pentru extinderea activităţii societătii pe pieţele externe de profil.
La termenul de judecată din 19.10.2017, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Sibiu, instanţa de judecată a acordat un nou termen de judecata pentru continuarea procedurii de
reorganizare a activitatii Dafora.
Având în vedere că Sentința nr. 250/C/30.03.2017 de confirmare a Planului de Reorganizare al
Dafora SA a rămas definitivă, societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare.
Cu stima,
Administrator Special,
ing. Călburean Gheorghe

