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: 30.09.2019
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.
Evenimente importante de raportat
c) Procedura de reorganizare judiciară
Confirmarea modificarii si prelungirii Planului de reorganizare a activitatii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare
şi operaţiuni de piata şi cele ale art. 234 alin. (1) lit l) din Regulamentul ASF nr.5/2018
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata, vă informam ca la
termenul din data de 26.09.2019, in dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:
“Confirmă modificarea şi prelungirea 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 18.06.2019.”
In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura în continuare activitatea in
conditiile stabilite prin Planul de reorganizare astfel modificat, iar în baza art. 141 alin.(1),
(2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea va fi condusă în continuare de administratorul
special sub supravegherea administratorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL.
Planului de reorganizare a activităţii modificat prevede următoarele măsuri principale:
- prelungirea perioadei de reorganizare cu 1 an si stabilirea unui program de plată pe o
perioadă de 4 ani,
- fuziunea dintre Dafora SA, în calitate de societate absorbantă, si societatea Dafora Group
SA (in reorganizare), în temeiul art. 133, alin. 5, lit. D din legea nr. 85/2014 și
- extinderea listei activelor propuse spre valorificare.

Mentionam ca informatiile de mai sus sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata,
Sentinta nefiind inca comunicata. Sentinta poate fi atacata cu apel în termen de 7 zile de la
comunicare.
Următorul termen de judecată în procedura insolvenţei este 28.11.2019.
Cu stima,
Administrator special,
Călburean Gheorghe

