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Evenimente importante de raportat: 
 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la a doua 
convocare. 

 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară 

ale Acționarilor S.C. DAFORA S.A. în data de 18.03.2014, ora 11 și, respectiv ora 12, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele 
Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu. 

Anexăm prezentului raport hotărârile adoptate, respectiv Hotărârea nr. 1/18.03.2014 a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor Dafora S.A. și Hotărârea nr. 2/18.03.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Dafora S.A. 

 
Președintele Consiliului de Administrație, 

Călburean Gheorghe 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. DAFORA S.A. Mediaș 
 

HOTĂRÂREA 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

Nr. 1 din data de 18.03.2014 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu 
valori mobiliare; 

 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la a doua convocare în data de 

18.03.2014, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.15, Județul Sibiu, ora 11 a.m., în prezența acționarilor 
(inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) reprezentând 715.717.379 acţiuni, adică 71,40% din capitalul social și 71,40% 
din totalul drepturilor de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați (inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență) emite următoarea:  

H O T Ă R Â R E 
Art. 1. Se ia act despre cererile dnei Călburean Livia și a dlui Călburean Mircea prin care își prezintă demisia din funcția de 

administratori ai societății începând cu 01.02.2014. 
Art. 2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,65% 

din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, numirea în funcția de membri ai Consiliului de 
administrație al S.C. DAFORA S.A. începând cu data prezentei Hotărâri și până la data de 16.01.2016, a următoarelor persoane: 
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- MUREȘAN CLAUDIU-MARINEL, domiciliat în loc. Mediaş, str. Panorama nr.9, jud. Sibiu, care se identifică cu CI seria SB 
nr. 408465, emisă de SPCLEP Mediaș la data de 12.08.2008, având CNP: 1710120321843, în calitate de membru al Consiliului de 
administrație; 

- TOTH FRANCISC, domiciliat în Mediaș, str. Viilor nr.17, jud. Sibiu, care se identifică cu CI seria SB nr. 349866, emisă de 
SPCLEP Mediaș la data de 27.06.2007, având CNP: 1480211322246, în calitate de membru al Consiliului de administrație. 

Se aprobă menținerea remunerației membrilor Consiliului de administrație al S.C. DAFORA S.A. la nivelul actual.  
Art. 3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,65% 

din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, desemnarea dlui Călburean Gheorghe în calitate de 
mandatar convențional al Societății care să reprezinte S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractelor de mandat ce 
se vor încheia, potrivit legii, între S.C. DAFORA S.A., în calitate de mandant, pe de o parte și noii membrii ai Consiliului de 
Administrație, în calitate de mandatari, pe de altă parte. 

Art. 4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din 
drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 04.04.2014 ca fiind data de înregistrare. 
 
Președinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
CĂLBUREAN Gheorghe 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. DAFORA S.A. Mediaș 
 

HOTĂRÂREA 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  

Nr. 2 din data de 18.03.2014 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 
mobiliare; 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la a doua convocare în data de 
18.03.2014, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, ora 12 a.m., în prezența acționarilor 
(inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) reprezentând 715.717.379 acţiuni adică 71,40% din capitalul social și 71,40% 
din totalul drepturilor de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați (inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență) emite următoarea:  
 

H O T Ă R Â R E 
 
 Art. 1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,65% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, ratificarea actelor adiționale la 
Contractele de facilitate de credit încheiate cu Alpha Bank Romania S.A. prin care s-a prelungit durata facilităților de credit 
până la 28.02.2014, respectiv: 
 - Act adițional nr.506/1/56 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/1/2008; 
 - Act adițional nr.506/2/18 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/2/2008; 
 - Act adițional nr.506/3/12 din 29.11.2013 la Contractul nr.506/3/2010. 
 
 Art. 2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,65% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, ratificarea actelor adiționale la 
Contractele de facilitate de credit încheiate cu Alpha Bank Romania S.A. în data de 27.12.2013, respectiv:  
 - Act adițional nr.506/1/57 la Contractul nr.506/1/2008 cu privire la modificarea art.1-“Facilitatea de credit” din 
contract în sensul majorării sumelor contractate de la suma de 2.460.032,91 EUR la 2.519.488,08 EUR și, respectiv de la 
1.655.263,75 lei la 1.708.298,69 lei. 

- Act adițional nr.506/2/19 la Contractul nr.506/2/2008 cu privire la modificarea obiectului contractului în sensul 
majorării sumei contractate de la suma de 1.318.480,35 EUR la 1.350.350,22 EUR. 
 - Act adițional nr.506/3/13 la Contractul nr.506/3/2010 cu privire la majorarea sumei contractate de la 398.614,86 lei 
la 411.394,09 lei. 
 - Actul adițional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipotecă mobiliară nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea în 
favoarea băncii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare în lei și în valută ale conturilor curente sau de 
depozit ale societății și ale sucursalelor sale deschise la Alpha Bank România S.A., inclusiv orice alte conturi care vor fi deschise la 
Alpha Bank România S.A., pentru garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor născute din contractele de credit încheiate 
cu banca. 

- Actul adițional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipotecă mobiliară nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea 
clauzei 2 din contract, în sensul că ipoteca se face ca accesoriu și în garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor 
contractate în baza Contractului de credit nr.506 din 2008 până la concurenta sumei principale împrumutate de: 2.519.488,08 EUR 
și 1.708.298,69 lei în baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.350.350,22 EUR în baza contractului nr.506/2 din 2008 și 411.394,09 lei 



în baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobânzile, costurile, spezele bancare aferente și a oricăror altor sume datorate sau 
potențial datorate băncii în baza contractului de credit. 
 - Actul adițional nr. 3/27.12.2013 la Contractul de ipotecă mobiliară nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea în 
favoarea băncii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despăgubire/de creanță prezente și viitoare, împreună cu toate 
drepturile, beneficiile și garanțiile aferente acestora, născute din orice polițe/contracte de asigurare prezente și viitoare, având ca 
obiect în principal asigurarea bunurilor prezente și viitoare care fac obiectul garanțiilor constituite și/sau care se vor constitui în 
favoarea Băncii pentru garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor născute din contractele de credit încheiate cu banca. 
 
 Art. 3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,65% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,65% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, împuternicirea Consiliului de 
administrație pentru luarea de hotărâri privind încheierea oricăror acte adiționale ulterioare de prelungirea duratei 
facilităților contractate de la Alpha Bank Romania S.A. prin contractele de facilitate de credit nr.506/1 din 04.07.2008, 506/2 din 
10.07.2008 și 506/3 din 24.08.2010, a oricăror acte adiționale la contractele de facilitate de credit nr.506/1/2008, 506/2 /2008 și 
506/3/2010 privind majorarea valorii contractate prin capitalizarea dobânzilor restante și a oricăror acte adiționale la 
contractele de ipotecă mobiliară nr. 1500/02.11.2012, 1503/05.12.2012, 1504/05.12.2012 privind garantarea valorii majorate 
prin capitalizarea dobânzilor restante și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus 
menționate și împuternicirea unor persoane care să semneze actele adiționale respective, decizia Consiliului de Administrație 
fiind opozabilă societății. 
 
 Art. 4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 
100% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 04.04.2014 ca fiind data de 
înregistrare. 
 
Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 

CĂLBUREAN Gheorghe 
 
 
 


