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Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București  

 
Evenimente importante de raportat: 
 

 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare. 

 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. DAFORA S.A. în 

data de 20.12.2013, ora 11 la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu. 
Anexăm prezentului raport Hotărârea nr. 5/20.12.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

S.C. DAFORA S.A., adoptată. 
 
            S.C. DAFORA S.A.  
            Director General,    
            Popovici Dan Lucian 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. DAFORA S.A. Mediaș 
 

HOTĂRÂREA 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  

Nr. 5 din data de 20.12.2013 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Dafora S.A., o societate comercială pe acțiuni, organizată și funcționând în 
conformitate cu legile din România, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului J32/8/1995, cod unic de înregistrare 7203436, 
cu sediul în Mediaş, Piața Regele Ferdinand nr. 15, județ Sibiu (“Societatea”) întrunită la prima convocare în data de 20.12.2013, 
ora 11.00 a.m., la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piața de capital astfel cum a fost modificată, 
amendată și republicată ulterior, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în 
cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu 
valori mobiliare și ale actului constitutiv al Societății prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 
6235 din 18.11.2013 și în ziarul „De toate pentru toți” nr. 2351 din data de 19-21.11.2013 și prin publicarea ordinii de zi completate în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6844 din data de 05.12.2013 și în ziarul „De toate pentru toți” nr. 2356 din data de 06-
09.12.2013 („AGEA”). 
 
La ședința AGEA au participat acționarii din lista de prezență a acționarilor (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență), 
care constituie anexă la procesul-verbal al ședinței nr. 5651 din data de 20.12.2013 reprezentând 71,40% din capitalul social și 
71,40% din numărul total de voturi, fiind astfel îndeplinite condițiile privind cvorumul.  
 
Ședința AGEA a fost prezidată de domnul Călburean Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație; 
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Ca secretar al AGEA a fost ales cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți dna Alina Onea Maria Antoaneta din partea 
acționarilor. Ca secretar tehnic a fost ales cu unanimitate de voturi de către acționarii prezenți domnul Szasz Zoltan – consilier juridic 
al societății. 
 
După deliberări, au fost luate următoarele hotărâri: 
 

H O T Ă R Â R E 
 
ARTICOLUL 1 
 
Se aprobă următoarele Acte Adiţionale încheiate cu Alpha Bank România S.A. pentru restructurarea facilităților de credit 
contractate de societate de la această bancă: 
 

1. Actul Adițional nr. 2/31.10.2013 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 sau viitoare, împreună cu toate drepturile, 
beneficiile și garanțiile aferente acestora născute din orice polițe/contracte de asigurare prezente sau viitoare, având ca obiect 
în principal asigurarea bunurilor prezente sau viitoare care fac obiectul garanțiilor constituite și/sau care se vor constitui în 
favoarea Băncii pentru garantarea tuturor obligațiilor născute din contractele de credit încheiate cu banca. 
2. Actul Adițional nr. 2/31.10.2013 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 deschise la Alpha Bank România S.A., pentru garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor 
născute din contractele de credit încheiate cu banca. 
3. Actul Adițional nr. 506/2/17 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr.506/2 din 10.07.2008 cu privire la 
modificarea obiectului contractului în sensul majorării sumei contractate de la suma de 1.310.241,19 eur la 1.318.480,35 eur. 
4. Actul Adițional nr. 506/1/55 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de linie de credit multiopțională nr. 506/1 din 04.07.2008 
cu privire la modificarea art.1-“Facilitatea de credit” din contract în sensul majorării sumelor contractate de la suma de 
2.444.230,10 eur la 2.460.032,91 eur și, respectiv de la 1.639.763,75 lei la 1.655.263,75 lei. 
5. Actul Adițional nr. 506/3/11 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr. 506/3 din 24.08.2010 cu privire la 
majorarea sumei contractate de la 395.161,68 lei la 398.614,86 lei. 
7. Actul Adițional nr. 2 din 31.10.2013 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 obligațiilor contractate în baza Contractului de 
credit nr.506 din 2008 până la concurența sumei principale împrumutate de: 2.460.032,91 eur și 1.655.263,75 lei în baza 
contractului nr.506/1 din 2008, 1.318.480,35 eur în baza contractului nr.506/2 din 2008 și 398.614,86 lei în baza contractului 
nr.506/3 din 2010 plus dobânzile, costurile, spezele și orice alte sume datorate sau potențial datorate băncii. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de 
715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 71,40% din capitalul social al 
Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență, dintre care: 

- Voturi pentru: 577.232.079 reprezentând 80,65%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- Voturi împotrivă: 138.485.300 reprezentând 19,35%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- abțineri: 0; 

 
ARTICOLUL 2 

Se aprobă vânzarea către Condmag S.A. a unui teren situat în Mediaș, str. Vămii fără număr, având o suprafață de 
2.528,9 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 102385 (CF vechi: 13164), nr. top: 5186/2/1/6/2/4/1, la un preț care urmează să fie stabilit 
printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat. 
Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de 
715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 71,40% din capitalul social al 
Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență, dintre care: 

- voturi pentru: 577.232.079 reprezentând 80,65%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- voturi împotrivă: 138.485.300 reprezentând 19,35%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- abțineri: 0; 

 
ARTICOLUL 3 

Se aprobă constituirea de către Societate a următoarelor garanții reale mobiliare și imobiliare în favoarea Băncii 
Transilvania S.A. („Banca”) în vederea garantării facilității de credit în valoare de până la 28.700.000 lei care va fi acordată de 



Banca Societății pentru finanțarea, printre altele, a capitalului de lucru și a investițiilor Societății în condițiile aprobate prin hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 22 noiembrie 2013 („Noua Facilitate”), după cum urmează: 

 
1. Ipotecă imobiliară de rang întâi care se va constitui în favoarea Băncii Transilvania S.A. în vederea garantării obligațiilor din 
Noua Facilitate asupra următoarelor bunuri imobile deținute de Societate, precum și orice alte bunuri imobile libere de sarcini 
după cum va negocia Consiliul de Administrație: 

i. Imobil teren curți-construcții situat în Mediaș, Str. Petofi Sandor nr. 2, suprafața 419 mp, CF 110597 (CF vechi 
14109), nr. cadastral 1263, nr. topografic 96, 97, 98/1, 98/2/2 împreună cu construcțiile situate pe acesta; 
ii. Imobil teren pășune situat în Șura Mică, județul Sibiu, suprafața 208.705 mp (pășune), CF 101361 (CF vechi 3425 
N), nr. cadastral 1100, nr. topografic 3792/1; 
iii. Imobil teren curți-construcții situat în Șura Mică, județul Sibiu, suprafața 100.000 mp (pășune), CF 100203, 
nr. cadastral 100203, nr. topografic 3792/2 împreună cu construcțiile situate pe acesta; 
iv. Apartament nr. 3 (ap. 1B3) situat în Voluntari, strada Emil Gârleanu nr. 11, tarla 45, parcela 934, Pipera, bloc C1, 
etaj 1, județul Ilfov, compus din 1 living+loc de luat masa, 3 dormitoare, 2 bai, 1, hol, 1 terasă, camere de locuit și 
dependințe cu o suprafață utilă de 115,76 mp și o suprafață totală de 149,34 mp, împreună cu cota parte de 2,47%, 
respectiv 27,74 mp din părțile comune ale blocului care prin natura și destinația lor sunt în proprietate comună, 
forțată și perpetuă a tuturor coproprietarilor în suprafață totală de 1121,89 mp formate din: intrare, scări, lift, hol 
acces și cotă indiviză 1,23%, respectiv suprafață indiviză 31,14 mp din terenul aferent blocului în suprafață de 
2.541,00 mp cu nr. cadastral 6023/1 din CF colectiva 18170,CF 18174, nr. cadastral 6023/1/C1-U3; 
v. Apartament situat în Mediaș, str. Regele Ferdinand I nr. 31, județul Sibiu, CF 109680-C1-U3 (CF vechi 14243 N) 
nr. topografic 206-207/1/III; 
vi. Imobil construcție (complex sportiv) situat în Mediaș, Șoseaua Brateiului fn., compus din terenuri de tenis de 
câmp, amenajări vestiare: sală fitness, birou antrenor, depozit materiale, saună, vestiar personal, solar, grup sanitar 
bărbați, grup sanitar femei, sală masaj, CF 100759 (CF vechi 6367), nr. topografic 3932/2/3/1/2, construit pe un teren 
în suprafață 4.400 mp, care nu va face obiectul ipotecii; 
vii. Imobil situat în Mediaș, Str. Păcii f.n., județul Sibiu, suprafață 315 mp, CF 100401 (CF vechi 18279N), 
nr.cadastral 100401 (nr. topografic 4428/2/1/1/5/1/2/42/2); 
viii. Imobil situat în Mediaș, Str. Gării nr. 2, suprafața 3242, împreună cu orice construcții situate pe acesta 
CF 100777 (CF vechi 12532), nr. cadastral 5200/4/2/2. 

 
2. Ipotecă mobiliară de rang întâi care se va constitui în favoarea Băncii Transilvania S.A. în vederea garantării obligațiilor din 
Noua Facilitate asupra creanțelor rezultate din contractele de mai jos și din orice alte contracte viitoare care vor fi încheiate de 
Societate pentru realizarea de lucrări de foraj care nu sunt cesionate sau cesionabile în vederea garantării altor facilități 
revolving/factoring existente, precum și orice alte creanțe din contracte libere de sarcini după cum va negocia Consiliul de 
Administrație: 

i. Contractul cadru nr. 1072554 din data de 9 iulie 2013 încheiat de Societate cu Chevron North Sea Limited, în 
calitate de beneficiar, în baza căruia a fost emis Service Order nr. 1/16.07.2013, având o valoarea estimată de 
35.291.725 lei (fără TVA), precum și a oricăror alte service orders care se vor emite ulterior; 
ii. Contractul nr. 1414 din data de 12 iulie 2013 încheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, în calitate de 
beneficiar, având o valoare de 3.604.545 lei (fără TVA) – „Sonda 3 Petea”; 
iii. Contractul nr. 2250 din data de 15 octombrie 2013 încheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, în 
calitate de beneficiar, având o valoare de 21.540.909 lei (fără TVA) - „Sonda 22 Caragele Est”. În acest caz ipoteca 
pe creanțe va avea ca obiect numai parte din creanțele rezultate din acest contract, restul fiind cesionate în favoarea 
Băncii Transilvania S.A. în baza unor contracte de credit existente (Ctr. 3261/2009 (plafon SGB) și Ctr. Nr. 127/2012 
(plafon revolving)); 
iv. Contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 2013 încheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, în 
calitate de beneficiar, având o valoare de 3.568.181,82 lei (fără TVA) - „Sonda 121 Axente Sever”. În acest caz, 
ipoteca pe creanțe se va constitui numai asupra creanțelor rezultate din contractul nr. 2796 din data de 28 noiembrie 
2013 care nu sunt sau nu vor fi cesionate în favoarea Băncii Transilvania S.A. în baza unor contracte de credit 
existente, până la data încheierii contractelor de garanție; 
v. Contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 încheiat de Societate cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, în 
calitate de beneficiar, având o valoare de 2.840.909,09 lei (fără TVA) - „Sonda 100 Todirești”. În acest caz, ipoteca 
pe creanțe se va constitui numai asupra creanțelor rezultate din contractul nr. 2803 din data de 28 noiembrie 2013 
care nu sunt sau nu vor fi cesionate în favoarea Băncii Transilvania S.A. în baza unor contracte de credit existente, 
până la data încheierii contractelor de garanție. 

 
3. Ipoteca mobiliară de rang întâi care se va constitui în favoarea Băncii Transilvania S.A. în vederea garantării obligațiilor din 
Noua Facilitate asupra: (i) bunurilor mobile (mijloace fixe) ale Societății, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, având o 
valoarea netă contabilă de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achiz iționate 
de Societate în vederea utilizării în cadrul proiectului contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale 
Societății, (iv) și a oricăror alte bunuri mobile libere de sarcini deținute de Societate după cum va negocia Consiliul de 
Administrație,  
(denumite colectiv „Garanțiile de Rang Întâi”). 



 
Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de 
715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 71,40% din capitalul social al 
Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență, dintre care: 

- Voturi pentru: 577.232.079 reprezentând 80,65%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- Voturi împotrivă: 138.485.300 reprezentând 19,35%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- abțineri: 0; 
 
ARTICOLUL 4 
 
Având în vedere intenția societății de a încheia un acord cu Banca Transilvania S.A., Banca Comercială Română S.A., 

Bancpost S.A., Royal Bank of Sotland plc, Edinburg, Sucursala România, Alpha Bank România S.A., BRD Group Societe Generale, 
ERB Leasing IFN S.A., BT Leasing Transilvania S.A., BCR Leasing IFN S.A., NBG Leasing IFN S.A., Volksbank România S.A. 
(„Creditorii”) pentru amânarea anumitor plăți datorate de Societate în baza contractelor de credit și a contractelor de leasing 
încheiate cu aceștia, pe o perioadă de până la 12 luni, precum și în vederea implementării altor măsuri de restructurare financiară a 
Societății prevăzute în respectivul acord, se aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare în favoarea 
Creditorilor pentru garantarea obligațiilor de plată ale Societății din contractele de credit și contractele de leasing existente încheiate 
cu aceștia, după cum urmează: 

 
a) Ipoteca imobiliară de rang secund care se va constitui în favoarea Creditorilor asupra bunuri imobile deținute de Societate 
identificate la articolul 3 punctul 1 de mai sus, precum și orice alte bunuri imobile libere de sarcini după cum va negocia 
Consiliul de Administrație asupra cărora se va constitui ipoteca mobiliară de rang întâi prevăzută la punctul III (a) de mai sus; 
b) Ipoteca mobiliară de rang secund care se va constitui în favoarea Creditorilor asupra creanțelor rezultate din contractele 
identificate la articolul 3 punctul 2 de mai sus și din orice alte contracte viitoare care vor fi încheiate de Societate pentru 
realizarea de lucrări de foraj care nu sunt cesionate sau cesionabile în vederea garantării altor facilități revolving/factoring 
existente, precum și orice alte creanțe din contracte libere de sarcini după cum va negocia Consiliul de Administrație asupra 
cărora se va constitui ipoteca mobiliară de rang întâi prevăzută la articolul 3 punctul 2 de mai sus; și 
c) Ipoteca mobiliară de rang secund care se va constitui în favoarea Creditorilor asupra: (i) bunurilor mobile (mijloace fixe) ale 
Societății, libere de sarcini la data constituirii ipotecii, având o valoarea netă contabilă de aproximativ 3.300.000 Euro, (ii) a 
echipamentelor (componentelor) de foraj care vor fi achiziționate de Societate în vederea utilizării în cadrul proiectului 
contractat cu Chevron North Sea Limited, (iii) a conturilor bancare ale Societății, (iv) și a oricăror alte bunuri mobile libere de 
sarcini deținute de Societate după cum va negocia Consiliul de Administrație, asupra cărora se va constitui ipoteca mobiliară 
de rang întâi prevăzută la articolul 3 punctul 3 de mai sus. 

 
(denumite colectiv „Garanțiile de Rang Secund”). 
(Garanțiile de rang Întâi și Garanțiile de Rang Secund vor fi denumite împreună „Contractele”). 

 
Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de 
715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 71,40% din capitalul social al 
Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență, dintre care: 

- Voturi pentru: 577.232.079 reprezentând 80,65%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- Voturi împotrivă: 138.485.300 reprezentând 19,35%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- abțineri: 0; 

 
ARTICOLUL 5 
 
Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru împuternicirea persoanelor care vor reprezenta 
Societatea în vederea negocierii, semnării și înregistrării Contractelor în numele și pe seama Societății și a oricărui act necesar 
încheierii acestor Contracte sau în legătură cu acestea sau documente necesare pentru aducerea la îndeplinirea hotărârilor de la 
articolele 3 și 4 de mai sus. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de 
715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 71,40% din capitalul social al 
Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin 
corespondență, dintre care: 

- voturi pentru: 577.232.079 reprezentând 80,65%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 



- voturi împotrivă: 138.485.300 reprezentând 19,35%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- abțineri: 0; 

 
ARTICOLUL 6 
 
Se aprobă data de 15.01.2014 ca fiind data de înregistrare. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați (inclusiv prin corespondență), fiind 
exprimat un număr total de 715.717.379 voturi valabile, reprezentând un număr de 715.717.379 acțiuni ale Societății, respectiv 
71,40% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv 
acționarii care au votat prin corespondență, dintre care: 

- voturi pentru: 715.717.379 reprezentând 100%, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, 
inclusiv acționarii care au votat prin corespondență; 
- voturi împotrivă: 0; 
- abțineri: 0; 

 
Prezenta hotărâre a fost redactată în 7 exemplare originale, în limba română, astăzi, 20.12.2013, la sediul Societății. 
 
Președinte Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, 
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