
Dafora intra pe BVB
Transferul Dafora de pe Piata Rasdaq pe BVB a ajuns aproape de final, o decizie a institutiei bursiere
fiind asteptata in cursul acestei zile.
  Dafora a anuntat printr-un comunicat ca dosarul de transfer de pe piata Rasdaq pe BVB este analizat azi
de catre comisia de admitere a Bursei din Bucuresti. Categoria unde compania medieseana urmeaza sa fie
tranzactionata este, din cate se pare, cea de-a doua.
  "Comisia de Admitere la Tranzactionare a BVB va analiza in data de 30 ianuarie 2008 admiterea la
tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. in cadrul
Sectorului Titluri de Capital – Categoria 2 actiuni – a actiunilor emise de societatea Dafora S.A",
precizeaza compania din Medias, in comunicat.
  Dafora Medias a transmis BVB dosarul de transfer a actiunilor de pe piata Rasdaq, la jumatatea lunii
octombrie a anului trecut, compania de foraj petrolier si constructii estimand atunci ca listarea la BVB
urma sa aiba loc spre sfarsitul lui 2007.
  Conducerea Dafora a facut mari eforturi pentru a grabi procesul de transfer de pe Rasdaq pe BVB si si-a
exprimat convingerea ca evolutia companiei va fi influentata pozitiv de prezenta pe piata BVB. Pentru a
putea facilita transferul catre prinicipala piata de tranzactionare, actionarii companiei din Medias au
amanat, tot in noiembrie anul trecut, o fuziune cu o societate din Medias. Actionarii Dafora au respins
atunci propunerea de fuziune cu firma Forserv, din aceeasi localitate. "La baza deciziei de respingere a
propunerii de fuziune sta faptul ca procesul de listare a Dafora pe piata reglementata administrata de
Bursa de Valori Bucuresti ar fi putut fi ingreunat de procedura de fuziune care necesita formalitati de
lunga durata", au declarat atunci reprezentantii companiei.
  Dafora are contracte de foraj petrolier atat in tara, cat si in strainatate, respectiv in Bulgaria, Sudan,
Ucraina si Germania, lucrarile avand o perioada de derulare de 1-2 ani.
  Dafora a estimat pentru anul trecut un profit net de 14,44 milioane lei, in crestere cu 37,65%. in primele
sase luni din 2007, cifra de afaceri a companiei a urcat cu 60,47%, la 103,62 milioane lei, iar profitul
companiei a crescut cu 73%, la 4,19 milioane lei. Principalul actionar al Dafora Medias este omul de
afaceri Gheorghe Calburean, cu o participatie de peste 48,17%, in timp ce compania Julius Baer
Investment detine 10,6%, potrivit ultimelor raportari transmise bursei.
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