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Evenimente importante de raportat: 
 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare. 

 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință ca a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. DAFORA S.A. în data 

de 28.04.2014, ora 11 la sediul societăţii din Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu. 
Anexăm prezentului raport hotărârea adoptată, respectiv Hotărârea nr. 3/28.04.2014 a Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor Dafora S.A. 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 
Călburean Gheorghe 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. DAFORA S.A. Mediaș 
Nr.2415/28.04.2014 
 

HOTĂRÂREA 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

Nr. 3 din data de 28.04.2014 
 

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 prima convocare în data de 

28.04.2014, 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 716.818.879 acţiuni adică 71,51% din capitalul social și 71,51% 
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 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 

80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare anuale individuale 
(situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la 
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situațiile financiare) aferente anului 2013, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar, 
întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

Art. 2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare anuale consolidate 
aferente anului 2013, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar responsabil cu 
auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 
1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile 
societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

Art. 3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, raportul anual (care include, intre altele, și 
raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar) cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2013. 

Art. 4. (i) Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, rezultatul global aferent activității 
desfășurate de Societate pe parcursul anului 2013;  

(ii) Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,526% 
din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, acoperirea pierderii contabile înregistrate de 
Societate din profitul exerciţiului financiar al anilor următori. 

Art. 5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății 
pentru activitatea anului 2014.  

Art. 6. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, planul de investiții pentru anul 2014. 

Art. 7. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,526% din capitalul social reprezentat în adunare și 
80,526% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, împuternicirea domnului Gheorghe 
Călburean, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a 
oricăror și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Călburean poate 
sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior către oricare dintre administratorii Societății pentru a îndeplini acest 
mandat. 

Art. 8. 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 16.05.2014 ca fiind data de înregistrare.  

 
Președinte de ședință Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 

Administrator, 
MUREȘAN Claudiu 

 
 


