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Scrisoare din partea CEO-ului Norofert 
Stimaţi Acţionari, 

Mâine, 3 septembrie 2020, Norofert sărbătorește exact șase luni de la 
prima zi de tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București. 
Aceste prime luni pe bursă au reprezentant o experienţă unică pentru 
echipa Norofert, familia mea dar și pentru mine. Activitatea companiei 
a atras un interes fără precedent din partea investitorilor de la Bursa de 
Valori din București, care se poate observa prin lichiditatea ridicată 
înregistrată de acţiunile NRF. Un număr de 11.540 tranzacţii cu 
1.784.490 de acţiuni NRF în valoare totală de 23.514.619 lei au fost 
plasate de la listare și până ieri, poziţionând NRF ca una dintre cele mai 
tranzacţionate acţiuni de la Bursa de Valori București. Pentru o afacere 
de familie, cum este Norofert, este o recunoaștere uriașă și vă mulţumesc tuturor pentru aceasta. 

În paginile următoare, vă prezentăm rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2020. Suntem 
mulţumiţi de rezultatele pe care le raportăm astăzi - în primele șase luni ale acestui an am reușit să ne atingem 
obiectivul de venituri stabilit pentru acest an, înregistrând o cifră de afaceri consolidată de 14,4 milioane lei (15,9 
milioane lei venituri din exploatare) și un profit net de 3,4 milioane lei. În faţa noastră se află o a doua jumătate 
a anului aglomerată - și cu toate că ne-am atins deja obiectivul de venituri pentru acest an, așa cum a fost aprobat 
de acţionarii noștri în aprilie, vom continua să le creștem în continuare pentru a ne îndeplini obiectivele de profit 
stabilite pentru acest an. Ca întotdeauna, totuși, rezultatele noastre anuale vor depinde foarte mult de 
circumstanţe asupra cărora nu avem control - și anume condiţiile meteorologice. 

Primul semestru din 2020 a fost o perioadă volatilă atât pentru sectorul de afaceri românesc, cât și pentru 
industria agricolă, marcată de două evenimente majore - pandemia de COVID-19 și seceta severă. Din fericire, 
impactul COVID-19 asupra Norofert a fost minim, datorită modelului nostru de afaceri, de a produce inputuri cu 
mult înainte de începerea campaniilor agricole, nu am înregistrat întârzieri semnificative în activitatea noastră. 
De fapt, contextul pandemiei chiar ne-a impulsionat și am decis să facem încă un pas către digitalizare prin 
lansarea propriului nostru magazin online, unde fermierii pot achiziţiona toate produsele Norofert fără a fi nevoie 
să contacteze echipa de vânzări. Pentru a vizita magazinul, vă invităm să accesaţi link-ul: www.norofert.store.ro. 

Deși COVID-19 nu ne-a afectat activitatea locală, situaţia întâlnită la nivel global ne-a întârziat ușor planurile de 
extindere în SUA - proces pentru care am atras capital în timpul plasamentului privat pentru obligaţiuni 
corporative din ianuarie 2020. Dar, chiar și în aceste condiţii, am reușit să înfiinţăm o entitate juridică în statul 
Ohio, Norofert USA LLC, și de asemenea să obţinem autorizare pentru distribuţia și comercializarea primelor 4 
produse Norofert, special dezvoltate pentru piaţa americană. Ne continuăm astfel procesul de stabilire a 
prezenţei noastre în SUA, și ne-am propus ca primul lot de produse Norofert să ajungă la fermierii din Ohio în a 
doua parte a acestui an, pe durata campaniei de toamnă. La începutul verii, am închiriat un spaţiu în Cleveland, 
Ohio și am trimis deja primul container cu produse Norofert din România. 

Aș dori să subliniez aici că extinderea în SUA este un proiect pe termen mediu-lung și cu toate că vom începe 
vânzările în S2 2020, nu ne așteptăm la o activitate semnificativă de vânzări la începutul prezenţei noastre pe 
piaţa americană. De aceea, aș dori să transmitem investitorilor că ne așteptăm la un nivel mic și destul de 
nesemnificativ al vânzărilor pe piaţa din SUA în a doua jumătate a anului 2020. 

Astfel, în timp ce COVID-19 nu a avut un impact semnificativ asupra activităţii noastre, nu putem spune același 
lucru și despre seceta severă care ne-a impactat indirect contribuind la obţinerea unei marje de profit mai mică la 
vânzările înregistrate în acest an. Așa cum am menţionat și în raportul financiar pentru anul 2019, agricultura, 
deși rezistentă la ciclurile economice, depinde în foarte mare măsură de condiţiile climatice. Factorii de mediu 
continuă să ne influenţeze rezultatele. În aprilie, menţionam că ne-am confruntat în agricultură cu un sfârșit de 
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2019 excepţional de cald, situaţie care ne-a amânat vânzările pentru campania de toamnă din 2019 pentru 
primele luni ale anului acesta. În primul semestru din 2020, vremea prea caldă, lipsa ninsorilor, seceta severă 
urmată de ploi abundente au făcut ca anul să fie unul plin de provocări pentru fermieri, distrugând culturile și, ca 
urmare, afectându-le capabilitatea fermierilor de a-și îndeplini obligaţiile financiare către beneficiari.  Zonele cele 
mai afectate de condiţiile meteo severe au fost Dobrogea și unele judeţe din sud-estul României: Ialomiţa, 
Călărași, Brăila și Galaţi. Unele zone au înregistrat daune de 80-90% la culturile de grâu și rapiţă. 

Anul acesta, datorită modificărilor implementate anul trecut înainte de plasamentul privat, am întâmpinat 
pregătiţi aceste dificultăţi. Avem o dispersie ridicată a clienţilor și un Departament de Risc foarte bine pus la 
punct, care selectează pentru creditare doar companiile puternice din punct de vedere financiar. Cu toate 
acestea, deși am luat toate măsurile de precauţie pentru a evita riscul plăţilor întârziate de la clienţii noștri, 
condiţiile severe din acest an au obligat aproximativ 10% din baza noastră de clienţi să amâne plăţile pentru grâu, 
scadente la 30.07 și 15.08, pentru 30.09, respectiv 30.10, când sunt în mod normal scadente plăţile pentru floarea 
soarelui și porumb. 

În plus, având în vedere circumstanţele extraordinare, în concordanţă cu strategia concurenţei noastre, am 
acordat reduceri mai mari decât de obicei la produsele vândute clienţilor noștri fideli, dar și celor care au fost 
afectaţi mai puternic de secetă. Mai mult, clienţilor vulnerabili, impactaţi de condiţiile severe de secetă și care au 
cumpărat pachete de grâu în 2019, le-am oferit gratuit noul nostru produs GRAAL, care atenuează efectele 
secetei prelungite, pentru a fi folosit pe suprafeţele cultivate cu produsele Norofert. Această acţiune a avut un 
efect pozitiv asupra culturilor, așa cum s-a observat în rezultatele înregistrate la recoltare și ne-a ajutat să 
construim o relaţie bună cu clienţii noștri. Pentru mai multe detalii despre produsul GRAAL, vă rugăm să 
consultaţi subcapitolul 1.4 Activitatea de vânzări și dezvoltare a produselor în S1 2020. Pentru a ilustra cât de bine 
s-au dezvoltat recoltele cultivate cu produsele Norofert în ciuda condiţiilor dure din S1 2020, am inclus în pagina 
7 a acestui raport fotografii de la unele dintre loturile noastre demonstrative din zone diferite ale ţării. De 
asemenea, continuăm să postăm periodic pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn fotografii de la fermele 
clienţilor noștri, unde puteţi vedea impactul pozitiv al produselor Norofert asupra agriculturii românești. 

În ciuda pandemiei, echipele noastre de cercetare și-au continuat activitatea în laborator. Pe lângă lansarea de 
noi formule special dezvoltate pentru piaţa americană și dezvoltarea produsului GRAAL, am dezvoltat și o linie 
nouă de 12 produse, Norofert Horticulture, special creată pentru fermierii care activează în domeniul viticulturii 
și al pomiculturii, comercializată sub gama Organics. De asemenea, am lansat 9 produse noi pentru agricultură 
organică și convenţională și am continuat să actualizăm formulele produselor Norofert pentru a le asigura 
competitivitatea. În august 2020, am anunţat un parteneriat strategic cu Universitatea de Știinţe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București (USAMV). În baza acestei cooperării, cercetătorii de la USAMV vor dezvolta 
împreună cu experţii noștri produse noi care vor răspunde nevoilor agriculturii ecologice, ce vor fi comercializate 
pe toate pieţele unde Norofert este prezentă, inclusiv în Statele Unite ale Americii. 

În ceea ce privește activitatea noastră pe piaţa de capital, în prima jumătate a anului 2020, am realizat un 
plasament privat pentru obligaţiuni corporative care ne-a ajutat să accesăm 11,5 milioane de lei, fonduri utilizate 
pentru extinderea internaţională și pentru capital de lucru, și am listat acţiunile NRF în martie și obligaţiunile 
NRF25 în iunie pe piaţa AeRO. Ca urmare a aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, care a avut loc în aprilie în 
circumstanţe extraordinare datorită stării de urgenţă instituite la momentul respectiv, în iulie, am finalizat 
operaţiunea de majorare a capitalului și am distribuit, pentru prima dată în istoria companiei, acţiuni gratuite 
către acţionarii noștri, într-o proporţie atractivă de trei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută. Această 
operaţiune a fost apreciată de acţionarii noștri și a contribuit, de asemenea, la evaluarea Norofert, capitalizarea 
noastră de piaţă depășind în prezent 80 de milioane de lei, de 4 ori mai mare în comparaţie cu evaluarea la 
momentul plasamentului privat din iulie 2019. 

În concluzie, ţinând cont de această primă jumătate a anului destul de dificilă, foarte aglomerată dar și 
imprevizibilă, suntem efectiv recunoscători pentru rezultatele bune obţinute și pentru eforturile depuse de 
echipa noastră și rămânem optimiști și în ceea ce privește viitorul. Desigur, COVID-19 rămâne o ameninţare, dar 



 Raport S1 2020 | 02.09.2020 
 

  
Pagina 6 din 27 

considerăm că pe durata primului val al pandemiei am învăţat enorm și suntem acum mult mai bine pregătiţi să 
ne adaptăm modelul de afaceri în cazul în care se va reinstitui starea de urgenţă în România. 

Aș dori să amintesc aici și despre așteptările noastre pentru a doua jumătate a anului 2020. Așa cum am 
menţionat mai sus, am depășit deja obiectivul pentru venituri stabilit pentru anul acesta, și avem în faţă campania 
de toamnă și pre-vânzările pentru campania de primăvară 2021. Aceste campanii ne vor ajuta să ne atingem ţinta 
de profit pe care ne-am setat-o pentru acest an; desigur, și veniturile vor crește, dar în acest moment nu dorim să 
mai facem prognoze legate de acestea. 

În raportul anterior pentru anul 2019, am comunicat că în 2019, cea mai mare parte a profitului a fost generată în 
prima jumătate a anului, în timp ce marjele de profit înregistrate în a doua jumătate au fost semnificativ mai mici. 
Această situaţie a fost cauzată de faptul că anul trecut am lansat o nouă linie de produse pentru agricultura 
convenţională, Karisma, care a necesitat eforturi speciale de marketing și promovare în rândul fermierilor ce 
practică agricultura în regim convenţional. Acest lucru s-a tradus prin vânzarea produselor noastre cu reduceri 
semnificative, cu o marjă de profit neobișnuit de scăzută pentru Norofert. Această strategie a funcţionat însă 
foarte bine pentru promovarea gamei Karisma, reușind astfel să îi construim o bună recunoaștere pe piaţa 
românească. În plus, tot pentru promovarea acestei noi linii, am pregătit în S2 2019 pachete speciale, ce 
conţineau seminţe, produse Karisma precum și produse terţe, pe care le-am vândut cu o marjă mică de profit. 
Însă, pentru a evita să mai achiziţionăm aceste produse de la terţi, am dezvoltat în prima jumătate a acestui an, 
propriile noastre produse corespondente acestora, ceea ce înseamnă că nu vom mai vinde aceste produse terţe 
în pachetele de promovare ci pe ale noastre, implicit crescându-ne marja de profit. 

Astfel, pentru a doua jumătate a anului, urmărim înregistrarea unei marje de profit semnificativ mai mare decât 
cea înregistrată de Norofert în S2 2019. Linia Karisma se bucură în prezent de o reputaţie bună în rândul 
fermierilor și poate fi vândută la marje mai bune, iar pachetele speciale pentru campania de toamnă vor fi 
alcătuite acum în totalitate din produse proprii. Prin urmare, ne menţinem obiectivul de profit stabilit pentru 
acest an, dar ca de obicei, sub rezerva condiţiilor meteorologice și bazându-ne pe un scenariu de tip A, în care 
activitatea se desfășoară în condiţii „cât mai aproape de normalitate” (business as usual). În situaţia în care vor 
apărea evenimente care ne vor impune să ne ajustăm bugetul, vom informa investitorii și piaţa în timp util printr-
un raport curent. 

Vă invit în paginile următoare să citiţi în detaliat despre prima jumătate a anului pentru Norofert Group. În cazul 
în care aveţi întrebări, ne puteţi contactaţi la adresa de email investitori@norofert.ro sau puteţi lua legătura direct 
cu mine printr-un email la adresa vlad.popescu@norofert.ro. 

 

Vlad Popescu 

CEO și Președinte al Consiliului de Administraţie 
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I. S1 2020 – Rezultate financiare 
1.1 Despre Emitent 

Norofert Group este unul dintre cei mai importanţi producători români de inputuri agricole ecologice și un jucător 
cu experienţă pe piaţa agricolă din România. Înfiinţată în 2000 ca afacere de familie, compania a fost iniţial 
importatoare de îngrășăminte de înaltă calitate din pieţele occidentale în România. În 2015, când Vlad Popescu, 
fiul fondatorului, a preluat conducerea companiei, Norofert a renunţat la statutul de importator și a început în 
schimb să producă îngrășăminte bio, produse fitosanitare organice, cum ar fi insecticide și fungicide, precum și 
tratamente pentru seminţe și foliare, utilizând doar reţete proprii originale. Între anii 2017 și 2019, compania a 
cunoscut o creștere rapidă datorită beneficiilor dezvoltării unei tehnologii proprii, numită BioChain, și a lansat o 
premieră în sectorul agricol, îngrășăminte sub formă de tabletă efervescentă. 

Norofert produce îngrășăminte și inputuri agricole disponibile pe piaţă sub 3 linii diferite: Norofert Organics - 
inputuri pentru agricultură ecologică (culturi mari și horticultură), Karisma - inputuri pentru agricultură 
convenţională (culturi mari) și Norofert Fito - îngrășăminte și produse fitosanitare pentru grădinărit și fermieri 
mici. În afară de aceste 60 de produse standard, grupate în 3 linii principale, compania realizează inputuri 
ecologice personalizate și scheme de optimizare care permit adaptarea inputurilor la nevoile specifice unei culturi 
în funcţie de sol, condiţiile atmosferice și particularităţile culturii respective. 

Produsele Norofert, care sunt autorizate în conformitate cu Regulamentul UE 889/2008 de punere în aplicare a 
Regulamentului UE 834/2007 și care deţin certificate suplimentare de calitate și conformitate de la ECOCERT 
France, sunt mixturi complexe de cel puţin 6 substanţe active fiecare. Aceste substanţe active acţionează 
sinergic, se îmbunătăţesc și completează reciproc, obţinând astfel un aspect unic și competitiv între produsele 
similare de pe piaţa de profil. 

Activitatea companiilor este împărţită în 4 entităţi, cu Norofert SA fiind compania-mamă. Norofert Organics și 
Norofert Fitofarma sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), în care Norofert SA deţine o participaţie de 99% 
iar Vlad Popescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administraţie, 1%. Norofert SUA, LLC, este o companie cu 
răspundere limitată din Ohio, înfiinţată în aprilie 2020 ca parte a strategiei Norofert de extindere în SUA. 
Structura acţionariatului Norofert SUA, LLC, este aceeași ca și în cazul celorlalte două companii (Norofert SA 
deţine o participaţie de 99% iar Vlad Popescu, 1%). Norofert SUA, LLC nu a desfășurat nicio activitate în S1 2020 
în afară de aplicarea pentru obţinerea licenţei de funcţionare în statul Ohio. 

 
Norofert SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format din trei membri selectaţi de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. În prezent, membrii Consiliului de Administraţie al Norofert SA sunt următorii: 

Nume Data numirii Data expirare mandat 

Vlad Andrei Popescu, Președinte 28.06.2019 8.06.2021 

Zuzanna Anna Kurek, Membru 28.06.2019 8.06.2021 

Iuliana Musat, Membru independent 28.04.2020 8.06.2021 
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Echipa executivă este formată din următoarele persoane: 

- Vlad Andrei Popescu, CEO 
- Iulia Grădinaru, Director Executiv 
- Cristian Vasile, Business Development Manager 
- Mircea Fulga, Business Development Manager – Horticultură 

1.2 Evenimente semnificative în S1 2020 

21.01.2020 – Plasament privat pentru obligaţiuni corporative 

Pe 21 ianuarie 2020, Norofert SA a închis cu succes primul plasament privat pentru obligaţiuni corporative și a 
atras 11,5 milioane lei de la investitorii pe BVB. Oferta s-a închis în câteva ore pe fondul unui interes ridicat din 
partea investitorilor și a suprascrierii ofertei. În cadrul ofertei, au fost scoase la vânzare 115.000 obligaţiuni 
corporative cu o valoare nominală de 100 de lei și o scadenţă de 5 ani. Rata dobânzii anuale, plătibilă semestrial, 
este de 8,5%. Capitalul atras a fost direcţionat în primul rând către extinderea Norofert pe piaţa americană. Din 
5 iunie 2020, obligaţiunile se tranzacţionează pe segmentul SMT al Bursei de Valori București sub simbolul 
NRF25.  

03.03.2020 – Listarea acţiunilor NRF pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București 

Pe 3 martie 2020, acţiunile Norofert SA au debutat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul NRF.  
Acţiunile NRF au încheiat prima zi de tranzacţionare cu un preţ pe acţiune de 12 lei. 

31.03.2020 – Demisia Ivylon Management SRL din Consiliul de Administraţie 

La 31 martie 2020, Cristian-Ion Logofătu, reprezentant permanent al Ivylon Management SRL în Consiliul de 
Administraţie al Norofert SA, și-a dat demisia din funcţia de membru al CA. 

28.04.2020 – Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acţionarilor  

Pe 28 aprilie 2020, au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acţionarilor Norofert SA. Cele 
mai importante aspecte votate de către acţionari au fost: 

• Aprobarea capitalizării sumei de 2.407.182 lei din profitul Norofert SA din 2019 și utilizarea capitalului 
pentru acordarea de acţiuni gratuite acţionarilor, printr-o operaţiune de majorare a capitalului social. 

• Aprobarea majorării capitalului social al companiei cu suma de 2.407.182 lei utilizând o parte din profitul 
aferent anului 2019, prin emisiunea unui număr de 6.017.955 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 
lei/acţiune în beneficiul tuturor acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central la data de înregistrare din 17.07.2020. Repartizarea acţiunilor nou emise s-a făcut după formula 
trei acţiuni nou emise pentru fiecare acţiune deţinută. Majorarea capitalului social a fost realizată prin 
capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019. 

• Revocarea, ca urmare a scrisorii de demisie primită de companie la 31.03.2020, a mandatului de 
administrator și membru al Consiliului de Administraţie al Ivylon Management SRL, având ca 
reprezentant permanent pe Cristian-Ion Logofătu. 

• Numirea Iulianei Mușat, ca nou membru independent al Consiliului de Administraţie și aprobarea sumei 
pentru remunerarea noului administrator independent. Iuliana Mușat vine cu o experienţă de peste 20 de 
ani pe pieţele de capital și în domeniul financiar și aduce companiei experienţă și cunoștinţe vaste în 
management financiar, sisteme de raportare și control, precum și în implementarea procedurilor și 
standardelor pentru eficienţă și management al riscului.  

• Aprobarea, în scopul derulării de operaţiuni comerciale în Statele Unite ale Americii, înfiinţării unei 
entităţi în Statele Unite ale Americii, având Norofert SA ca acţionar majoritar, în orice formă de 
organizare permisă de legea aplicabilă, și aprobarea finanţării respectivei entităţi de către Norofert SA 
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cu până la 2.500.000 lei (sau echivalentul în alte monede), sub formă de capital social și/sau împrumut de 
acţionar. 

Textul complet al hotărârilor adoptate de AGOA și AGEA Norofert din aprilie 2020, îl puteţi consulta la acest link.  

20.05.2020 – Înregistrarea operaţiunii de majorare de capital la Registrul Comerţului 

Pe 20 mai 2020, operaţiunile corporative aprobate în cadrul AGOA și AGEA din 28 aprilie au fost înregistrate la 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În urma înregistrării, capitalul social subscris și vărsat al 
Norofert a crescut la 3.209.576 lei, împărţit în 8.023.940 acţiuni comune cu o valoare nominală de 0,4 lei fiecare. 

05.06.2020 – Obligaţiunile Norofert NRF25 au intrat la tranzacţionare pe segmentul SMT al BVB 

Pe 5 iunie 2020, obligaţiunile corporative ale Norofert SA au început tranzacţionarea pe piaţa AeRO a Bursei de 
Valori București sub simbolul NRF25. 

13.06.2020 – Lansarea magazinului online - Norofert Store 

Pe 13 iunie 2020, Norofert a lansat propriul magazin online, disponibil la adresa https://www.norofert.store.ro, 
unde  atât fermierii mari dar și fermierii mici și persoanele pasionate de grădinărit pot cumpăra produse din toate 
liniile Norofert - Organics, Karisma, Norofert Fito și Norofert Horticulture. 

18.06.2020 – Înfiinţarea unei filiale Norofert în SUA 

La 18 iunie 2020, Norofert SA a anunţat înfiinţarea unei filiale, Norofert USA, LLC - o companie cu răspundere 
limitată din Ohio. Conform Actului Constitutiv al Norofert USA, LLC, Norofert SA deţine o participaţie de 99% în  
aceasta timp ce Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administraţie și CEO Norofert SA deţine 1%. 

25.06.2020 – Lansarea liniei de produse pentru horticultură ecologică 

În cadrul primei ediţii a Zilei Investitorului Norofert din iunie 2020, managementul companiei a anunţat lansarea 
unei noi linii de inputuri organice pentru pomicultură și viticultură, denumită Norofert Horticultură. Noua linie de 
produse acoperă toate nevoile fermierilor care activează în domeniul viticulturii și al pomiculturii. Linia ţine cont 
de toate normele europene privind eco-condiţionalitatea și protecţia mediului, precum și de decizia revoluţionară 
ce interzice utilizarea neonicotineidelor în agricultură. Întreaga gamă poate fi utilizată atât în agricultură 
ecologică, cât și în agriultura convenţională, deoarece produsele sunt realizate din materie primă de cea mai bună 
calitate și material genetic superior NON-OMG. Potenţialul acestei linii este semnificativ, întrucât este dedicată 
în primul rând cultivării livezilor și fermelor de legume și fructe finanţate de Uniunea Europeană, iar conducerea 
se așteaptă ca această linie să genereze profituri atractive pentru grup în următorii ani.  

30.06.2020 – Închiderea fabricii din Filiași 

La sfârșitul lunii iunie 2020, Norofert a închis definitiv facilitatea de producţie din Filiași, jud Dolj, și a mutat linia 
de producţie pentru gama Norofert Fito în fabrica Filipeștii de Pădure. Măsura luată, care va ajuta Grupul să 
crească eficienţa și să optimizeze costurile operaţionale, a fost anunţată anterior de Norofert în raportul financiar 
pentru anul 2019. 

1.3 Evenimente semnificative după închiderea perioadei de raportare 

20.07.2020 – Încărcarea acţiunilor gratuite în contul investitorilor 

În data de 20 iulie 2020, acţiunile gratuite acordate acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Depozitarul Central la data înregistrării din 17.07.2020, au fost încărcate în conturile acestora de tranzacţionare. 
Înainte de operaţiunea respectivă, BVB a anunţat că preţul de referinţă valabil pentru data de 16 iulie 2020 era de 
6,50 lei. 

31.07.2020 – Autorizarea produselor Norofert de către Departamentul pentru Agricultură din Ohio, SUA 

La 31 iulie 2020, Norofert SA, a primit Certificatul de înregistrare a pesticidelor eliberat de Departamentul pentru 
Agricultură din Ohio, SUA, Divizia de Reglementare privind Pesticidele pentru Industria Vegetală. Documentul 
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certifică faptul că au fost înregistrate patru produse din gama Norofert pentru care s-au plătit taxele de 
înregistrare și, prin urmare, a fost autorizată vânzarea și distribuţia acestor produse în statul Ohio în perioada 
cuprinsă între 1.07.2020 și 30.06.2021. Cele patru produse, îngrășăminte și pesticide ecologice înregistrate în 
statul Ohio sunt: ALPHABILL, BUSTER, RISESEED TS și ROOFTOP - toate 4 special dezvoltate de Norofert 
pentru piaţa americană. Obţinerea înregistrării în statul Ohio, unde a fost înfiinţată filiala Norofert SA este un pas 
important în procesul de extindere în SUA. Managementul Norofert se așteaptă să comercializeze și să vândă 
aceste prime patru produse în statul Ohio în timpul campaniei agricole din toamna anului 2020. 

20.08.2020 - Alianţă strategică cu USAMV 

Pe 20 august 2020, Norofert SA, a anunţat o alianţă strategică cu Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină 
Veterinară din București (USAMV). Parteneriatul este axat pe două axe - cercetarea aplicată și 
internaţionalizarea. Colaborarea presupune ca cercetătorii USAMV să dezvolte împreună cu Norofert produse 
noi care răspund nevoilor agriculturii ecologice, care vor fi apoi comercializate și vândute pe toate pieţele 
activităţii Norofert, inclusiv în Statele Unite. Norofert și USAMV doresc să contribuie și la consolidarea 
capacităţilor practice ale generaţiilor viitoare, prin educarea și formarea studenţilor. Accentul va fi pus pe 
agricultura viitorului și pe promovarea inovaţiei și digitalizării în sector. 

1.4 Activitatea de vânzări și dezvoltare a produselor în S1 2020 

Ciclul agricol românesc este împărţit în două sezoane principale, fiecare având o influenţă diferită asupra 
performanţei financiare a companiei: 

- Campania de primăvară – se desfășoară în perioada februarie-mai, cu activitate maximă în lunile martie 
și aprilie; este sezonul pentru semănarea de floarea-soarelui, porumb, mazăre și soia și aplicarea de 
tratamente pentru grâu, orz și rapiţă însămânţate în toamnă, care au ieșit din iarnă (adică, au crescut și 
au supravieţuit sezonului de iarnă). Recoltarea acestor culturi are loc în același an, în lunile septembrie și 
octombrie iar plăţile de la fermieri sunt încasate în perioada octombrie-noiembrie. 

- Campania de toamnă – se desfășoară între lunile august și octombrie, cu activitate maximă de la mijlocul 
lunii septembrie până la sfârșitul lunii octombrie; este perioada pentru semănatul de grâu, orz și rapiţă. 
Recoltarea acestor culturi are loc în anul următor, în luna iulie și, în general, plăţile de la fermieri sunt 
încasate între august și septembrie. 

Prima jumătate a anului 2020 în sectorul agricol a fost marcată de două evenimente majore - izbucnirea 
pandemiei de COVID-19 și seceta severă care a afectat România și regiunea Europei Centrale și de Est. Impactul 
COVID-19 asupra operaţiunilor și vânzărilor Norofert a fost minim iar activităţile au continuat cât mai aproape de 
normalitate. Modelul de afaceri al Norofert, acela de a produce îngrășăminte cu mult înainte de începerea 
campaniilor agricole, a fost benefic îndeosebi în această situaţie când în martie 2020 a fost introdusă în România 
starea de urgenţă, deoarece majoritatea produselor vândute pe perioada campaniei de primăvară se aflau pe stoc 
și gata să fie livrate clienţilor. 

În schimb însă, impactul secetei a fost semnificativ mai sever în industria noastră decât cel al COVID-19. Mulţi 
fermieri, în special cei aflaţi în zona Dobrogei și în unele judeţe din sud-estul României, Ialomiţa, Călărași, Brăila 
și Galaţi, au fost afectaţi negativ, recoltele lor fiind distruse. La rândul său, acest lucru a avut un impact negativ 
asupra capabilităţii fermierilor de a rambursa obligaţiile financiare pe care le aveau faţă de diferiţi beneficiari, 
inclusiv distribuitori și producători de îngrășăminte precum Norofert SA. Din fericire, datorită diversificării vaste 
a portofoliului de clienţi și a răspândirii geografice a acestora, situaţia financiară a companiei, inclusiv situaţia cu 
creanţele restante, este sub control, cu toate că aproximativ 10% dintre clienţii noștri au solicitat amânarea 
plăţilor pentru grâu, scadente la 30.07 și 15.08, pentru 30.09, respectiv 30.10, când sunt în mod normal scadente 
plăţile pentru floarea soarelui și porumb. 

Ca răspuns la secetă, Norofert a lansat un nou produs anti-arșiţă numit GRAAL. GRAAL este un produs ce 
ameliorează efectele secetei prelungite, acţionând prin aport de colonii de microorganisme care menţin 
umiditatea în sol pentru un timp îndelungat.  Atât în contextul COVID-19, cât și al secetei, GRAAL a avut o 
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sincronizare excelentă și a evidenţiat capacitatea Norofert de a aduce inovaţie rapidă într-o perioadă de criză și 
de a sprijini clienţii când condiţiile meteorologice sunt dificile. Produsul a înregistrat vânzări bune în primul 
semestru 2020 și ne-a ajutat să „spargem gheaţa” la începutul lunii martie, când panica provocată de COVID-19 
era la apogeu, iar accesul la fermieri era restricţionat. De asemenea, clienţilor vulnerabili, impactaţi de condiţiile 
severe de secetă și care au cumpărat pachete de grâu în 2019, le-am oferit gratuit noul nostru produs GRAAL, 
pentru a fi folosit pe suprafeţele cultivate cu produsele Norofert. Această acţiune a avut un efect pozitiv asupra 
culturilor, așa cum s-a observat în rezultatele înregistrate la recoltare și ne-a ajutat să construim o relaţie bună cu 
clienţii noștri.  

Luând tot ceea ce s-a întâmplat în considerare, în primul semestru 2020, toate liniile de produse Norofert au 
înregistrat creșteri faţă de aceeași perioadă a anului trecut. 

1.5 Analiza rezultatelor financiare din primul semestru 2020 
Mai jos, vă prezentăm analiza rezultatelor financiare consolidate ale Norofert SA. Pentru performanţa 
consolidată detaliată a Norofert Group și performanţa individuală a Norofert SA, vă invităm să consultaţi 
secţiunea „II. Rezultate Financiare”. 

PERFORMANŢA FINANCIARĂ 

La nivel de grup, Norofert a închis S1 2020 cu o creștere de 596% a veniturilor din exploatare, iar cifra de afaceri 
a crescut cu 492% de la 2,4 în S1 2019 la 14,4 milioane lei în S1 2020. Facilitatea de producţie mai mare, 
capacitatea de vânzare crescută și recunoașterea sporită pe piaţă au contribuit la creșterea semnificativă a 
vânzărilor faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Este important de subliniat aici faptul că S1 2019 a fost închis 
înainte ca Norofert să atragă capital în timpul plasamentului privat pentru acţiunile sale în iulie 2019. Prin urmare, 
conducerea consideră că evoluţia arată amploarea impactului pozitiv pe care prima rundă de finanţare l-a avut 
asupra activităţii Grupului. 

Indicatori ai contului de profit și pierdere (RON) 
 – consolidat la nivel de grup 30/06/2020 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Venituri din exploatare, din care:       15.889.952        2.283.656   596% 
     Cifra de afaceri          14.379.303          2.427.453   492% 
     Variaţia stocurilor             1.170.657   (143.797)   914% 
     Alte venituri din exploatare               339.992                          -     - 
Cheltuieli de exploatare din care:       11.380.549        2.443.246   366% 

Cheltuieli cu materialele           5.671.133          1.477.494   284% 
Cheltuieli cu personalul           2.206.500              391.197   464% 
Cheltuieli de amortizare și ajustări de valoare               286.815                55.118   420% 
Alte cheltuieli de exploatare            3.216.101              519.437   519% 

Rezultat operaţional         4.509.403   (159.590)   2926% 
Venituri financiare              146.256              31.266   368% 
Cheltuieli financiare             464.834               57.510   708% 

Rezultate financiare (318.578)   (26.244)   1114% 
Venituri totale       16.036.208        2.314.922   593% 
Cheltuieli totale        11.845.383        2.500.756   374% 

Rezultat brut          4.190.825   (185.834)   2355% 
      Impozit pe profit / alte impozite                 759.731                77.440   881% 
Rezultat net          3.431.094   (263.274)   1403% 

 

În conformitate cu afacerea în creștere și în curs de dezvoltare, cheltuielile de exploatare au crescut cu 366%, de 
la 2,4 la 11,4 milioane lei în primul semestru din 2020. Costul materialelor a contribuit cel mai mult la această 
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sumă, 5,7 milioane lei, o creștere de 284% - un rezultat natural al creșterii capacităţii de producţie și de vânzări ca 
urmare a inaugurării noii fabrici la Filipeștii de Pădure în al doilea semestru al anului 2019. Costul mărfurilor a 
crescut cu 152%, de la 1,7 la 4,4 milioane lei, cauzat în principal de un eveniment unic în valoare de 1.579.268 lei 
înregistrat la o companie fiică - Norofert Organics. În urma auditului financiar din 2019, s-a descoperit că 
inventarul este incomplet și au existat probleme legate de stocurile de produse deţinute de companie. Prin 
urmare, în S1 2020, diferenţa de inventar a fost înregistrată și această modificare a fost înregistrată sub costul 
mărfurilor. Astfel, rezultatul net consolidat reflectă această ajustare de 1,6 milioane lei. Pentru a evita o astfel de 
situaţie pe viitor, în prima jumătate a anului 2020, Norofert a efectuat un inventar complet în fabricile din Filipeștii 
de Pădure și Filiași, precum și în biroul nostru din București, unde nu au fost găsite alte probleme. Pentru a preveni 
apariţia unor situaţii similare pe viitor, compania are în acest moment implementate controale atente și de 
asemenea, vor fi efectuate verificări periodice de inventar.   

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 464%, ajungând la 2,2 milioane lei în primul semestru 2020 ca urmare a 
creșterii echipei. În urma plasamentului privat din iulie 2019, pe parcursul semestrului al doilea din 2019, echipa 
Norofert a crescut cu 32 de membri. La 30 iunie 2020, Grupul avea 58 de angajaţi, faţă de 21 de angajaţi la 
30.06.2019.  

Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 519% faţă de anul anterior, ajungând la 3,2 milioane lei în primul 
semestru din 2020. Creșterea a fost cauzată în principal de amploarea semnificativă a dimensiunii afacerii, în 
special de costurile mai mari cu chiriile pentru acomodarea unei echipe mai mari, costuri mai mari legate de 
transport cauzate de creșterea semnificativă a echipei de vânzări, cheltuieli mai mari de protocol și publicitate, 
precum și costul crescut al serviciilor terţe, dictat de dimensiunea mai mare a afacerii și de extinderea în SUA, 
ceea ce a condus la o necesitate de servicii mai complexe. 

În ciuda creșterii cheltuielilor și a unei ajustării necesare a stocurilor, compania a reușit să închidă prima jumătate 
a anului cu un rezultat operaţional de 4,5 milioane lei, o creștere de 2,926% comparativ cu rezultatul negativ din 
primul semestru al anului 2019, de -159,590 lei. Rezultatul net înregistrat pentru perioada raportată a fost de 3,4 
milioane lei, cu o creștere de 1,403% comparativ cu pierderea din S1 2019. Cheltuielile financiare s-au ridicat la 
0,46 milioane lei, o creștere de 708% rezultate din accesarea unor sume mai mari de finanţare externă și impozit 
pe profit de 0,76 milioane lei, + 881% faţă de semestrul I din 2019. 

POZITIA FINANCIARĂ 

La 30 iunie 2020, activele curente reprezentau aproximativ 95,5% din totalul activelor Grupului. Stocurile s-au 
ridicat la 5,7 milioane lei, o creștere de 134%, determinată în principal de o creștere de 136% a mărfurilor, precum 
și de o creștere, de la 0 la 1,8 milioane lei, la produsele finite. În contextul crizei de COVID-19, Grupul a decis să 
păstreze un stoc semnificativ de produse finale pentru a răspunde cererii pe termen scurt, în eventualitatea în 
care operaţiunile din fabrică ar putea fi suspendate temporar.  Valoarea activelor fixe a crescut cu 322% faţă de 
SI 2019, dar doar cu 18% de la începutul anului 2020, deoarece majoritatea investiţiilor au fost realizate de Grup 
în al doilea semestru din 2019, după închiderea plasamentului privat din iulie 2019. În tabelul de mai jos 
prezentăm indicatorii cheie din bilanţul consolidat, împreună cu evoluţia de la an la an. 

Bilanţ (RON) 
 – consolidat la nivel de grup 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Evoluţie (%) 
Y/Y  

Active imobilizate 2.464.756  2.083.592 584.602  322% 
Active curente, din care: 34.191.253  24.658.333 10.168.197  236% 
      Stocuri 5.657.151  4.830.478 2.422.449  134% 
      Creante 26.790.810    18.981.863 8.016.294  234% 
      Numerar si echivalente de numerar 1.743.292  845.992 (270.546)  744% 
Cheltuieli preplătite 29.789  59.218 1.574  1793% 
Active totale 36.685.798  26.801.143 10.754.373  241% 
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Creanţele au continuat să deţină o poziţie esenţială în bilanţul Grupului și în prima jumătate a anului 2020, în 
valoare de 26,8 milioane lei, în creștere cu 234%. Creanţele comerciale aveau o valoare de 24,3 milioane lei, o 
creștere cu 259% faţă de SI 2019. Valoarea semnificativă a creanţelor este tipică pentru industria în care Grupul 
operează - termenul de plată standard în sectorul agricol este cuprins între 280 și 360 de zile, termen care se 
aplică de altfel tuturor produselor vândute din liniile Organics și Karisma. Prin urmare, prima jumătate a anului 
înregistrează în general cel mai ridicat nivel al creanţelor, deoarece include creanţele din campania de toamnă a 
anului precedent (S2 2019) - plăţile de la fermieri fiind încasate în perioada august-septembrie a anului următor 
(S2 2020), cât și creanţele din campania de primăvară a aceluiași an (S1 2020), deoarece compania primește plăţi 
între octombrie și noiembrie (S2 2020). 

Problema cu creanţele vechi din 2018 a fost soluţionată prin ordine de compensare. 

Bilanţ (RON) 
 – consolidat la nivel de grup 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Y/Y  
Datorii curente                6.754.528            9.925.234 5.988.154  13% 
Datorii pe termen lung      12.836.002            1.011.265 164.878  7685% 
Rezerve -    - 387.167  -100% 
Venituri in avans 44.654  21.322 -    - 
Total datorii 19.635.184           10.957.821 6.540.199  200% 
Capitaluri proprii 17.050.615           15.843.322 4.214.176  305% 
Total capitaluri proprii și datorii 36.685.799           26.801.143 10.754.375  241% 

 

Totalul datoriilor curente a crescut cu 200% în S1 2020 faţă de SI 2019, ca urmare a obligaţiunilor corporative 
emise de Norofert SA în ianuarie 2020, în valoare de 11,5 milioane lei. Din datoriile curente, care au crescut cu 
13%, datoriile legate de furnizori au crescut cu 4% faţă de semestrul I 2019, cu toate acestea, analizând rezultatele 
raportate la 31.12.2019, am constatat că acestea au scăzut de fapt cu aproape 3 milioane lei. Alte datorii pe 
termen scurt, care constau aproape în totalitate din impozitele datorate, precum și contribuţiile sociale pentru 
angajaţi, au crescut cu 212%, ajungând la 1,3 milioane lei la 30 iunie 2020, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri și 
a profitului și a unui număr mai mare de angajaţi. 

Capitalul propriu al companiei a crescut cu 305% în S1 2020 faţă de S1 2019, ajungând la 17 milioane lei în primul 
semestru din 2020, majorarea fiind alimentată în principal de plasamentul privat care a avut loc în S2 2019, 
precum și de capitalizarea profiturilor aferente anului 2019 înregistrată în cursul semestrului I din 2020. Aceste 
două operaţiuni au contribuit la o majorare a capitalului social al companiei de la 3.200 lei la 3,2 milioane lei. 

INDICATORI FINANCIARI CHEIE 

Date financiare în RON 
‘000 

 S1 2020 (Conso)  2019 (Conso)  S1 2019 (Conso) 

Lichiditate curentă 
Active curente 

 
34.191 

= 5,06 
 24.658 

= 2,48 
 10.168 

= 1,70 
Datorii curente 6.755  9.925  5.988 

 

Equity Ratio 

Capital propriu 
 

17.051 
= 0,46 

 15.843 
= 0,59 

 4.214 
= 0,39 

Total active 36.686  26.801  10.754 
 

Solvabilitatea generală 

Total active 
 

36.686 
= 1,87 

 26.801 
= 2,45 

 10.754 
= 1,64 

Total datorii 19.635  10.958  6.540 
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Rata de îndatorare 
 

Datorii totale 
 

19.635 
= 53,52% 

 10.958 
= 40,89% 

 6.540 
= 60,81% 

Active totale 36.686  26.801  10.754 
 

 

Gradul de îndatorare 

Capital împrumutat 
(pe termen lung) 

 
 

12.836 
= 75,28% 

 1.011 
= 6,38% 

 
165 

= 3,92% 
Capital propriu 17.051   15.843  4.214 

 
Capital împrumutat 
(pe termen lung)  

12.836 
= 42,95% 

 1.011 
= 6,0% 

 
165 

 
= 3,77% 

Capital angajat 29.887  16.854  4.379 
 
Lichiditatea Rapidă (Cash Ratio) 

Numerar disponibil 
 

1.743 
= 0,26 

 846 
= 0,09 

 (271) 
= -0,05 

Datorii curente 6.755  9.925  5.988 
 
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 

Cifra de afaceri 
 

14.379 
= 5,83 

 14.798 
= 7,10 

 2.427 
= 4,15 

Active imobilizate 2.465  2.084  585 

 

1.6 Activitatea pe piaţa de capital în S1 2020 

ACŢIUNI: Acţiunile Norofert au debutat pe segmentul SMT al Bursei de Valori București pe 3 martie 2020 și se 
tranzacţionează sub simbolul NRF. De la listarea pe piaţa AeRO din 3 martie, compania a fost printre primele 3 
cele mai tranzacţionate companii locale de pe piaţa AeRO. Rata ridicată a lichidităţii a fost susţinută de baza 
relativ mare a acţionarilor, care la 20.07.2020 număra 900 de persoane fizice și juridice. 

Între prima zi de tranzacţionare a acţiunilor NRF și 30 iunie 2020, preţul unei acţiuni Norofert a crescut până la 
21,8 lei, o creștere de 118% dacă ne raportăm la preţul de 10 lei pe acţiune din plasamentul privat sau o creștere 
81,67% dacă ne raportăm la preţul acţiunii NRF de 12 lei, din prima zi de tranzacţionare. În această perioadă (03.03 
- 30.06) au fost realizate 5.184 tranzacţii cu acţiuni NRF, cu un volum total de 873.188 acţiuni și o valoare de 
tranzacţionare de 13.907.940 lei. 

Conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din 28 aprilie 2020, pe 20 mai, a fost înregistrată la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) majorarea capitalului social cu emisiunea de noi acţiuni, prin 
capitalizarea unei părţi din profitul net al companiei aferent exerciţiului financiar 2019 și aprobarea versiunii 
actualizate a Actului Constitutiv, pentru a reflecta majorarea menţionată. În urma înregistrării la ONRC, capitalul 
social subscris și vărsat al companiei a crescut de la 802.394 lei la 3.209.576 lei, iar numărul de acţiuni comune a 
crescut de la 2.005.985 la 8.023.940. Acţiunile comune și-au păstrat valoarea nominală de 0,4 lei fiecare. Acţiunile 
gratuite au fost încărcate în conturile investitorilor la 20 iulie 2020, în conformitate cu calendarul anunţat. 

Pe parcursul perioadei raportate, au fost realizate tranzacţii care intră sub incidenţa art. 19 din Regulamentul UE 
596/2014 privind abuzul de piaţă, de către Ileana Popescu, acţionar semnificativ și o persoană aflată într-o 
legătură apropiată cu Vlad Popescu, CEO și Președinte al Consiliului de Administraţie. Între 3 martie 2020 și 30 
iulie 2020, Ileana Popescu a vândut o participaţie de aproximativ 1,52% în Norofert SA. Toate tranzacţiile Ilenei 
Popescu au fost raportate în piaţă prin intermediul unor rapoarte curente. În primele șase luni ale anului 2020 nu 
au fost efectuate alte tranzacţii de către alte persoane care să fi intrat sub incidenţa art. 19 MAR. 

Pe 24 iulie 2020, în urma finalizării operaţiunii de majorare a capitalului social, Norofert a raportat către piaţă 
structura actualizată a acţionariatului la 20 iulie 2020, care este prezentată mai jos: 



 Raport S1 2020 | 02.09.2020 
 

  
Pagina 16 din 27 

Acţionar Număr de acţiuni % din capitalul social 

POPESCU VLAD ANDREI 3.104.364 38,6888 

POPESCU ILEANA 1.525.600 19,0131 

ALEXE MARIAN-MARIUS 964.904 12,0253 

Investitori individuali 2.196.827 27,3784 

Entităţi juridice 232.245 2,8944 

 8.023.940 100 

OBLIGAŢIUNI: Pe 21 ianuarie 2020, Norofert SA a finalizat cu succes primul plasament privat pentru obligaţiuni 
corporative și a atras 11,5 milioane lei de la investitorii de la Bursa de Valori București. La plasamentul privat au 
participat 102 investitori, subscrierea medie fiind de peste 100.000 de lei. În timpul plasamentului, au fost 
subscrise 115.000 de obligaţiuni corporative cu o valoare nominală de 100 de lei și o scadenţă de 5 ani. Rata 
dobânzii anuale, plătibilă semestrial, este de 8,5%.  

Pe 5 iunie 2020, obligaţiunile corporative au fost admise la tranzacţionare pe segmentul SMT al Bursei de Valori 
București, sub simbolul NRF25. Între prima zi de tranzacţionare a obligaţiunilor NRF25 și 30 iunie 2020, au fost 
efectuate 311 tranzacţii cu 9.162 de obligaţiuni în valoare totală de 961.996,50 lei. Plata primului cupon, în valoare 
de 4.2384 lei brut/obligaţiune, a fost efectuată la data de 27 iulie 2020 în conturile deţinătorilor de obligaţiuni 
înregistraţi în Registrul Obligatarilor la data de referinţă 13 iulie 2020.  

1.7 Tranzacţii intra-grup în primul semestru din 2020 

În perioada raportată, între 01.01.2020 și 30.06.2020, Norofert SA a efectuat următoarele tranzacţii intra-grup, 
cu companiile fiice Norofert Fitofarma SRL și Norofert Organics SRL ca parte a desfășurării normale a activităţii. 
Valoarea totală a tranzacţiilor intra-grup în primul semestru 2020 a fost de 1.895.234 lei. 

Parte afiliată Natura relaţiei Natura tranzacţiei Valoarea acumulată a 
tranzacţiilor în S1 

Norofert Fitofarma SRL Entitate afiliată Venituri din vânzarea de 
bunuri și produse finite 

1.730.128 lei, din care 
vânzările către Norofert SA 
au fost de 1.290.090 lei 

Norofert Organics SRL Entitate afiliată Venituri din vânzarea de 
bunuri și produse finite / 
cheltuieli de închiriere 

165.105 lei, din care 
vânzările către Norofert SA 
au fost de 89.869 lei 

Pe parcursul semestrului I din 2020, Grupul s-a străduit să mute toate activităţile principale pe compania-mamă, 
Norofert SA pentru a simplifica structura financiară a activităţii. Intenţia conducerii este să înceapă în cursul S2 
2020 procesul de închidere a Norofert Fitofarma SRL, urmată de închiderea Norofert Organics SRL în cursul 
anului 2021, deoarece nu există avantaje fiscale sau comerciale ale divizării activităţii în mai multe entităţi. În 
acest sens, conducerea a solicitat oferte auditorilor pentru asistenţă în acest proces și de îndată ce se va lua o 
decizie la nivelul Consiliului de Administraţie privind etapele, compania va emite acţionarilor un raport curent în 
care va detalia acţionarilor procesul. 

În S1 2020, Norofert Group nu a efectuat nicio tranzacţie cu părţi afiliate peste limita echivalentului în lei a 50.000 
EUR, conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017. 

1.8 Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului  
În primul semestru 2020 nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise. 

În S1 2020 emitentul nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligaţiile financiare.  
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II. Analiza rezultatelor financiare 
Toate valorile prezentate mai jos sunt exprimate în lei (RON). 

5.1. Bilanţ  

POZIŢIA FINANCIARĂ CONSOLIDATĂ A GRUPULUI NOROFERT 

Indicatori de bilanţ (RON) 
 – valori consolidate la nivel de grup 30/06/2020 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Active imobilizate, din care: 2.464.756  584.602  322% 
      Imobilizări necorporale  836  -    - 
      Imobilizări corporale 1.846.807  333.369  454% 
      Imobilizări financiare 75.550  9.002  739% 
      Imobilizări în curs de investiţie 541.563  242.231  124% 
Active circulante, din care: 34.191.253  10.168.197  236% 
      Stocuri 5.657.151  2.422.449  134% 
            Materii prime și materiale consumabile 1.195.299  1.261.139  -5% 
            Obiecte de inventar 8.832  -    - 
            Produse finite  1.758.144  -    - 
            Mărfuri 2.595.921  1.099.823  136% 
            Ambalaje (4.450)  14.772  -130% 
            Avansuri achiziţie de stocuri 103.405  46.715  121% 
      Creanţe 26.790.810  8.016.294  234% 
          Creanţe comerciale 24.350.548  6.789.544  259% 
          Creanţe cu societăţi afiliate -    -    - 
          Alte active 2.440.262  1.226.750  99% 
      Casa și conturi la bănci 1.743.292  (270.546)  744% 
Cheltuieli înregistrate în avans 29.789  1.574  1793% 
Total activ 36.685.798  10.754.373  241% 
Datorii curente, din care:          6.754.528           5.988.154  13% 
          Furnizori terţi                5.387.734                5.181.944  4% 
          Datorii bancare                               -                     358.558 -100% 
          Datorii faţă de acţionari                    28.000                      18.000  56% 
          Alte datorii pe termen scurt               1.338.794                  429.652  212% 
Datorii pe termen lung, din care:      12.836.002              164.878  7685% 
         Datorii bancare                    186.307                               -    - 
         Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni           11.500.000                               -    - 
         Leasing financiar              1.149.695                   164.878 597% 
Provizioane -    387.167  -100% 
Venituri în avans 44.654  -    - 
Total Datorii  19.635.184  6.540.199  200% 
Capitaluri proprii, din care: 17.050.615  4.214.176  305% 
            Capital subscris și vărsat 3.209.976  3.800  84373% 

Prime de capital 6.458.456  -    - 
            Rezerve legale 154.359  760  20210% 
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            Alte rezerve 8.240  8.240  0% 
            Profitul/(pierderea) reportată 3.788.490  4.464.649  -15% 
            Profitul/(pierderea) exerciţiului financiar 3.431.094  (263.274)  1403% 
Total capitaluri proprii și datorii 36.685.799  10.754.375  241% 

 

POZIŢIA FINANCIARĂ INDIVIDUALĂ A NOROFERT SA 

Indicatori de bilanţ (RON) – Norofert SA 30/06/2020 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Active imobilizate, din care:            1.438.143               580.133   148% 
      Imobilizări necorporale                           805                             -     - 
      Imobilizări corporale                  780.625                328.900   137% 
      Imobilizări financiare                  115.150                     9.002   1179% 
      Imobilizări în curs de investiţie                  541.563                242.231   124% 
Active circulante, din care:         30.640.805          5.769.480   431% 
      Stocuri            4.432.943           1.315.504   237% 
            Materii prime și materiale consumabile             1.098.250             1.261.139   -13% 
            Obiecte de inventar                       7.931                             -     - 
            Produse finite                1.137.845                             -     - 
            Mărfuri             2.090.746                             -     - 
            Ambalaje (5.234)                      7.650   -168% 
            Avansuri achiziţie de stocuri                  103.405                    46.715   121% 
      Creanţe          25.128.263          4.896.084   413% 
          Creanţe comerciale           19.933.588            2.861.582   597% 
          Creanţe cu societăţi afiliate               3.017.798             1.215.252   148% 
          Alte active               2.176.877                819.250   166% 
      Casa și conturi la bănci            1.079.599   (442.108)   344% 
Cheltuieli înregistrate în avans                   19.252                    1.574   1123% 
Total activ         32.098.200            6.351.187   405% 
Datorii curente, din care: 7.728.470           5.167.166   50% 
          Furnizori terţi              4.710.246             4.075.938   16% 
          Datorii cu societăţile afiliate               1.783.074                 506.722   252% 
          Datorii bancare                  -                 358.558   -100% 
          Alte datorii pe termen scurt 1.235.150                225.948   447% 
Datorii pe termen lung, din care: 11.993.103               164.878   7174% 
         Datorii bancare 186.307         -     - 
         Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 11.500.000 - - 
         Leasing financiar                  306.796                 164.878   86% 
Provizioane                             -                 387.167   -100% 
Venituri în avans                  44.654                            -     - 
Total Datorii           19.766.227            5.719.211   246% 
Capitaluri proprii, din care:          12.331.973               631.976   1851% 
            Capital subscris și vărsat              3.209.576                     3.400   94299% 

Prime de capital             6.458.456                             -     - 
            Rezerve legale                  146.359                         680   21423% 
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            Alte rezerve                      8.240                     8.240   0% 
            Profitul/(pierderea) reportată (1.849.481)                 513.994   -460% 
            Profitul/(pierderea) exerciţiului financiar              4.358.823                105.662   4025% 
Total capitaluri proprii și datorii         32.098.200           6.351.187   405% 

 

5.2. Cont de Profit & Pierderi  

CONTUL CONSOLIDAT DE PROFIT & PIERDERI AL GRUPULUI NOROFERT 
Indicatori cont de profit și pierdere (RON) 
 – valori consolidate la nivel de grup 30/06/2020 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Venituri din exploatare, din care:       15.889.952        2.283.656   596% 
Cifra de afaceri          14.379.303          2.427.453   492% 
Variaţia stocurilor              1.170.657   (143.797)   914% 
Alte venituri din exploatare               339.992                          -     - 

Cheltuieli din exploatare, din care:       11.380.549        2.443.246   366% 
Cheltuieli cu materialul, din care:            5.671.133          1.477.494   284% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale                1.211.597   (291.310)   516% 

Cheltuieli privind mărfurile               4.402.372              1.750.087   152% 

Alte cheltuieli materiale                     57.164                    18.717   205% 

Cheltuieli cu personalul           2.206.500              391.197   464% 
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare               286.815                55.118   420% 
Alte cheltuieli de exploatare            3.216.101              519.437   519% 

Rezultat operaţional         4.509.403   (159.590)   2926% 
Venituri financiare              146.256              31.266   368% 
Cheltuieli financiare             464.834               57.510   708% 

Rezultat financiar (318.578)   (26.244)   1114% 
Venituri totale       16.036.208        2.314.922   593% 
Cheltuieli totale        11.845.383        2.500.756   374% 

Rezultat brut          4.190.825   (185.834)   2355% 
      Impozitul pe profit/alte impozite                 759.731                77.440   881% 
Rezultat net          3.431.094   (263.274)   1403% 

 

CONTUL INDIVIDUAL DE PROFIT & PIERDERI AL NOROFERT SA 

Indicatori cont de profit și pierdere (RON) – Norofert SA 30/06/2020 30/06/2019 Evoluţie (%) 

Venituri din exploatare, din care:      15.785.237         2.534.781   523% 
Cifra de afaceri         14.890.036           2.678.578   456% 
Variaţia stocurilor                 555.209   (143.797)   486% 
Alte venituri din exploatare               339.992                         -     - 

Cheltuieli din exploatare, din care:       10.368.060         2.335.028   344% 
Cheltuieli cu materialul, din care:            5.344.447           1.581.010   238% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale           1.946.605   (367.880)   629% 
Cheltuieli privind mărfurile            3.340.678           1.922.761   74% 
Alte cheltuieli materiale                 57.164                26.129   119% 



 Raport S1 2020 | 02.09.2020 
 

  
Pagina 20 din 27 

Cheltuieli cu personalul           1.846.859              328.620   462% 
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare                127.670                 55.118   132% 
Alte cheltuieli de exploatare           3.049.084              370.280   723% 

Rezultat operaţional           5.417.177             199.753   2612% 
Venituri financiare              146.256             31.266   368% 
Cheltuieli financiare             457.767                57.455   697% 

Rezultat financiar (311.511)   (26.189)   1089% 
Venituri totale        15.931.493         2.566.047   521% 
Cheltuieli totale        10.825.827         2.392.483   352% 

Rezultat brut          5.105.666             173.564   2842% 
      Impozitul pe profit/alte impozite                746.843                67.902   1000% 
Rezultat net          4.358.823             105.662   4025% 

 

5.3. Flux de numerar - Norofert SA 

Denumirea elementului Nr. 
Rd 

Perioada 
01.01.2020-
30.06.2020 

Perioada 
01.01.2019-
30.06.2019 

A B 1 1 
ACTIVITATI DE EXPLOATARE       
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile 1 4.358.823  105.662  
Ajustări pentru:       
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale 2 127.670  55.118  
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustări pentru deprecierea activelor circulante 3 -  -  
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 4 -  -  
Cheltuieli cu donaţiile acordate 5                       164  85  
Venituri din dobânzi si alte venituri financiare 6      (146.256)  (31.266) 
Cheltuieli cu dobânzile si alte cheltuieli financiare 7 457.766  57.456  
        
Flux de numerar înainte de modificările fondului de rulment (rd. 1 la 7) 8        4.798.167  187.055  
        
Micșorare/(Majorare) - clienţi si alte conturi asimilate  9  (8.061.770)  (1.461.723) 
Micșorare/(Majorare) a stocurilor 10  (1.786.909)  (400.790) 
(Micșorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate 11  (2.563.867) 1.234.891  
(Micșorare)/Majorare - alte datorii 12  (353.534)  (40.223) 
        
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.8 la 12) 13  (7.967.913)  (480.790) 
        
Încasări din dobânzi 14 -  -  
(Creșterea) / Descreșterea neta in numerarul restricţionat 15 -  -  
        
Flux de numerar net obţinut in exploatare (rd. 13 la 15) 16  (7.967.913)  (480.790) 
ACTIVITATEA DE INVESTITII       
Plata in numerar pentru achiziţionare de terenuri si alte active pe termen lung 17 (1.848.028) -  
Încasări din vânzarea imobilizărilor 18 271.207  -  
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate altor entităţi 19 452.190  1.508.280  
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Încasări din subvenţii pentru investiţii 20 31.487  -  
Plăti din acordarea de împrumuturi altor entităţi 21  (1.641.143)  (1.015.406) 
        
Flux de numerar net utilizat in activităţile de investiţie (rd. 17 la 21) 22  (2.734.287) 492.874  
ACTIVITATI FINANTARE       
Subvenţii acordate 23 -  -  
Rambursări din credite bancare  24  (17.660)  (508.216) 
Încasări din credite bancare 25 173.312  -  
Încasări din emisiunea de obligaţiuni 26 11.500.000  -  
Încasări din dividende 27 -  -  
        
Flux de numerar net utilizat in activităţi de finanţare (rd. 23 la 27) 28      11.655.652   (508.216) 
        

Creșterea neta/(scăderea) in disponibilităţile bănești si alte lichidităţi (rd. 
16+22+28) 29 953.452   (496.132) 
Disponibilităţi bănești si alte lichidităţi la începutul anului 30 126.147  54.024  
Disponibilităţi bănești si alte lichidităţi la sfârșitul perioadei (rd. 29+30) 31 1.079.599   (442.108) 
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III. Riscuri și așteptări cu privire la S2 2020 
3.1. Riscuri  
COVID-19 ȘI RISCUL UNEI REVENIRI LA STAREA DE URGENŢĂ: Izbucnirea pandemiei de COVID-19 și introducerea 
ulterioară a stării de urgenţă în România pentru o perioadă de 2 luni, între martie și mai 2020, a avut un impact 
minim asupra activităţii Norofert din prima jumătate a anului 2020. Performanţa financiară a companiei nu a fost 
afectată semnificativ, deoarece vânzările în sectorul agricol au continuat ca de obicei. Compania a luat toate 
măsurile necesare pentru a-și proteja angajaţii și clienţii și pentru a asigura continuitatea activităţilor, inclusiv 
lucrul de acasă pentru personalul administrativ în timpul stării de urgenţă, menţinerea unei distanţe sociale 
recomandate și măsuri de dezinfectare pentru tot personalul fabricii și monitorizarea constantă a situaţiei pentru 
a asigura sănătatea și siguranţa tuturor părţilor interesate. Nu au existat cazuri de COVID-19 în rândul 
personalului Norofert în S1 2020, și ca rezultat nu au existat întreruperi semnificative ale producţiei sau activităţii 
de vânzări. 

Cu toate acestea, la momentul redactării acestui raport, România se confruntă cu cel mai mare număr zilnic de 
cazuri de COVID-19 din Europa. Există riscul ca unii membri ai echipei ar putea contacta virusul COVID-19 și, în 
consecinţă, o parte din personal va fi nevoit să intre în carantină sau în izolare. În plus, în cazul în care starea de 
urgenţă ar fi reintrodusă în toamnă în România, acest lucru ar putea avea impact asupra producţiei, vânzărilor și 
activităţii de livrare pentru campania de toamnă. Astfel, conducerea este conștientă de riscul aferent impactului 
pe care COVID-19 l-ar putea avea asupra rezultatelor financiare înregistrate de Norofert în perioada S2 2020, în 
special dacă, activitatea de producţie și vânzări va trebui oprită pentru o anumită perioadă. 

Întrucât compania este în prezent în proces de a-și stabili prezenţa pe piaţa americană din statul Ohio, 
conducerea consideră că este important să sublinieze aici că numărul tot mai mare de cazuri de COVID-19 din 
Statele Unite ar putea avea un anumit impact asupra planurilor de expansiune. Deja în prima jumătate a anului 
2020, procesul de înfiinţare a filialei, Norofert USA, LLC, precum și autorizarea primelor 4 produse cu 
Departamentul pentru Agricultură din Ohio, Secţia Reglementarea Pesticidelor din Industria Plantelor, SUA a 
durat mult mai mult din cauza pandemiei. Totuși, la momentul întocmirii acestui raport, conducerea se așteaptă 
ca vânzările primelor produse pe piaţa americană, în statul Ohio mai exact, să aibă loc pe parcursul campaniei din 
toamna anului 2020. Managementul va monitoriza cu atenţie modul în care va evolua situaţia din SUA în lunile 
următoare pentru a atenua orice risc posibil care ar putea apărea. Cu toate acestea, investitorii sunt rugaţi să fie 
conștienţi de riscurile asociate cu impactul negativ al unei potenţiale reveniri la starea de urgenţă în România sau 
în statul Ohio, SUA, asupra realizării planului de dezvoltare a afacerilor. 

RISCUL CU SECETA: În prima jumătate a anului 2020, seceta severă a afectat sectorul agricol românesc. Seceta 
afectează indirect și Norofert, deoarece în cazul în care fermierii cărora Norofert le-a vândut produse își pierd 
culturile, există posibilitatea ca aceștia să nu își poată îndeplini obligaţiile contractuale și să plătească creanţele 
restante. Compania este expusă riscului de credit, având în vedere că natura specifică a activităţii și modelul de 
afaceri implică creditarea clienţilor pentru o perioadă cuprinsă între 180 și 360 de zile. Pentru a reduce expunerea 
la riscul de neplată a creanţelor specifice sectorului, Norofert a adoptat o politică atentă de selecţie a clienţilor, 
excluzând fermierii mici fără un istoric de buni platnici și s-a concentrat în schimb pe fermierii mari din agricultura 
ecologică și convenţională. În urma evaluării realizate, clienţii pot beneficia de o limită de credit, cu ajutorul căreia 
pot achiziţiona produse din portofoliul Norofert. Această activitate de evaluare este desfășurată de 
Departamentul de Risc al Norofert, care a fost înfiinţat în iulie 2019. 

Departamentul de Risc din cadrul companiei face o evaluare detaliată a fiecărui client trimis spre aprobare de 
către echipa de vânzări din teren. Rolul departamentului este de a reduce riscul de finanţare prin politici de risc 
adaptate liniilor Norofert Karisma și Organics. Politica de risc se bazează pe definirea unui set de criterii de 
evaluare, criterii care ţin cont de o evaluare corectă a solvabilităţii clientului din punct de vedere comercial (tip de 
partener, tip de cultură, suprafaţă de lucru, istoric), legal (litigiu) și financiar (cifră de afaceri, număr de angajaţi, 
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incidente CRC, stocuri etc.). Finanţarea sau acordarea unei limite de credit se realizează pe baza criteriilor 
menţionate mai sus, fiecare limită de credit fiind garantată prin instrumente de garanţie sau garanţii 
suplimentare solicitate în urma efectuării analizei clientului. Procesul de monitorizare a clienţilor ajută la 
identificarea posibilelor situaţii sau modificări din punct de vedere juridic și financiar care pot interveni în 
activitatea clientului căruia i s-a acordat linia de credit. Aceste situaţii pot duce la modificarea deciziei de 
finanţare. Procesul de monitorizare se realizează din momentul acordării liniei de credit până la momentul 
încasării creanţelor. Procedura de colectare a datoriilor este structurată pe perioade specifice care permit atât 
colectarea pe cale amiabilă, cât și executarea garanţiilor, dacă este cazul. Toate aceste activităţi incluse în 
procedura de risc permit o evaluare cât mai exactă a solvabilităţii clientului în momentul solicitării finanţării și a 
capacităţii sale viitoare de plată, astfel încât decizia de finanţare să fie luată în condiţii de zero risc în ceea ce 
privește recuperarea la termen a finanţării oferite clientului. 

Cu toate acestea, chiar și cu această evaluarea atent efectuată de către Departamentul de Risc, există totuși riscul 
unei pierderi financiare ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale de către un client care a achiziţionat 
produse Norofert, aspect ce trebuie luat în considerare, mai ales în contextul unui an dificil cum este 2020. 

Investitorii ar trebui să ia în considerare că riscurile prezentate mai sus sunt cele mai semnificative riscuri pentru 
S2 2020 de care compania este conștientă la momentul redactării acestui raport. Cu toate acestea, riscurile 
prezentate în această secţiune nu includ în mod necesar toate riscurile asociate cu activitatea emitentului, iar 
compania nu poate garanta că include toate riscurile relevante. Pot exista și alţi factori de risc și incertitudini 
despre care compania nu este conștientă la momentul pregătirii acestui raport și care pot modifica în viitor 
rezultatele reale, condiţiile financiare, performanţele și realizările emitentului și pot duce la scăderea preţului 
acţiunilor companiei. De aceea, investitorii sunt încurajaţi să efectueze verificări prealabile pentru a-și pregăti 
propria evaluare a oportunităţilor de investiţii. În plus, conducerea recomandă investitorilor să parcurgă lista 
completă a riscurilor la care Norofert este supusă, inclusă în Raportul anual 2019, disponibil aici: 
https://norofert.ro/investors/financial-results/.  

3.2 Așteptări pentru S2 2020 
A doua jumătate a anului 2020 va avea două perioade de vânzare distincte: 

- Campania de vânzări din toamna anului 2020, ce se desfășoară între 1.08.2020 și 15.09.2020, pe parcursul 
căreia sunt vândute inputuri agricole pentru cultivarea grâului și a rapiţei; 

- Campania de pre-vânzare pentru primăvara anului 2021, ce se desfășoară între 15.10.2020 și 30.11.2020, 
în cadrul căreia vor fi vândute pachete care conţin seminţe și produse Norofert pentru cultivarea 
porumbului și a floarei soarelui. 

Pentru campania de toamnă, conducerea se așteaptă la o creștere a vânzărilor cu 30% faţă de S2 2019. La 
momentul publicării acestui raport, prognozele meteo sunt favorabile pentru plantarea grâului și a rapiţei. Pentru 
primăvara 2021, conducerea preferă să fie rezervată în a efectua previziuni, însă se așteaptă la o creștere a 
precomenzilor pentru pachetele de floarea soarelui și porumb, comparativ cu S2 2019. 

Pentru a susţine efortul de vânzare al echipelor sale, Norofert va continua și în toamnă campania de promovare 
a produselor companiei prin loturi demonstrative. De asemenea, Norofert a semnat un contract de colaborare cu 
SCDP Băneasa pentru a folosi platforma lor tehnologică din Moara Domnească, lângă București, pentru a 
prezenta principalele produse ale companiei cât și soiuri de grâu prin loturi demonstrative știinţifice. 

Mai mult, procesul de extindere și îmbunătăţire a capacităţii Norofert de producţie va continua în această 
toamnă, odată cu construirea unei noi linii de mare capacitate pentru producţia de îngrășăminte de sol. Acest 
lucru va spori capacitatea actuală de producţie a granulelor și a peleţilor până la 4 camioane pe zi și va permite 
crearea de noi produse care să depășească standardele actuale ale pieţei. 

În raportul financiar din 2019, conducerea a menţionat că în anul respectiv, majoritatea profitului a fost generată 
de campania de primăvară, când pachetele sunt vândute la marje mai mari, în timp ce în perioada campaniei de 
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toamnă, marjele erau foarte mici. Acest model de afaceri nu se mai aplică și astfel, investitorii se pot aștepta la o 
marjă de profit mai mare decât cea înregistrată de Norofert în S2 2019, în timpul campaniei de toamnă. 

Situaţia specifică anul trecut a fost cauzată de faptul că, în S2 2019, Norofert a lansat o nouă linie de produse 
pentru agricultura convenţională, Karisma, care a necesitat eforturi speciale de marketing și promovare în rândul 
fermierilor care practică agricultura convenţională. Acest lucru s-a tradus prin vânzarea produselor noastre cu 
reduceri semnificative, cu o marjă de profit neobișnuit de scăzută pentru Norofert. Această strategie a funcţionat 
însă foarte bine pentru promovarea gamei Karisma, reușind astfel să îi construim o bună recunoaștere pe piaţa 
românească. Karisma are în prezent reputaţie și poate fi vândută la marje bune, și, în plus, pachetele speciale 
pentru campania de toamnă care în S2 2019 conţineau și produse terţe, vor conţine acum doar produse Norofert. 

Prin urmare, conducerea își menţine obiectivul stabilit pentru profit pentru anul acesta, inclus în bugetul pentru 
2020, aprobat de acţionari în aprilie 2020. 
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IV. Declaraţia conducerii 
 
Subsemnatul Popescu Vlad Andrei, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie al Norofert SA, 
companie cu sediul în București, sector 5, Str. Petrache Poenaru Nr. 26, Camera 8, CUI 12972762, număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului J40/4222/2000, confirmă, conform celor mai bune informaţii disponibile, că 
situaţiile financiare interimare consolidate simplificate neauditate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 
iunie 2020 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare și a 
situaţiei veniturilor și cheltuielilor Norofert și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu 
realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exerciţiului financiar 2020 și a 
impactului acestora asupra situaţiilor financiare consolidate ale companiei. 

 

CEO & Președinte al Consiliului de Administraţie 

Vlad Andrei Popescu 
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Anexă: Modificări ale Actului Constitutiv  
În primul semestru 2020, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, capitalul social al Norofert a 
fost majorat. Mai jos prezentăm rezoluţia de aprobare a acestei decizii, care poate fi accesată integral aici: 
https://norofert.ro/investors/general-shareholders-meeting/. Actualul Act Constitutiv pot fi accesat aici: 
https://norofert.ro/investors/corporate-governance/.  

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

societăţii 

NOROFERT S.A. 

Nr. 1 din data de 28.04.2020 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (“AGEA”) societăţii NOROFERT S.A., o societate pe acţiuni având 
sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 
12972762 („Societatea”), a avut loc la data de 28.04.2020, ora 10:00 am, cu respectarea prevederilor actului 
constitutiv al Societăţii privind cerinţele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societăţile („Legea Societăţilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă, cu modificările și completările ulterioare. 

Ședinţa AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administraţie al Societăţii prin convocatorul publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1193 din data de 27 martie 2020, în publicaţia Financial 
Intelligence din data de 26 martie 2020 și pe website-ul Societăţii la adresa www.norofert.ro/investitori/, având 
ordinea de zi prezentată în convocator („Ordinea de zi”). 

La ședinţă au participat acţionari ai Societăţii la data de referinţă de 16.04.2020 stabilită în convocator. 

 

ACŢIONARII PREZENŢI (PERSONAL, PRIN REPREZENTARE CU ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ SAU 
SPECIALĂ SAU PRIN INTERMEDIUL VOTULUI PRIN CORESPONDENŢĂ) AU ADOPTAT URMĂTOARELE 
HOTĂRÂRI: 

I. Cu privire la punctul 1 de pe Ordinea de zi 

În prezenţa acţionarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor 
reprezentând 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi (inclusiv acţionarii care au votat prin 
corespondenţă) sau reprezentaţi (neexistând abţineri sau voturi împotrivă): 

Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii cu suma de 2.407.182 lei, prin emisiunea unui număr de 
6.017.955 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acţiune în beneficiul tuturor acţionarilor înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea 
acţiunilor nou emise se va face după formula trei acţiuni nou emise pentru fiecare acţiune deţinută. Majorarea 
capitalului social se va realiza prin capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 
2019. 

În urma majorării, capitalul social total al Societăţii va fi în valoare de 3.209.576 lei, divizat în 8.023.940 de acţiuni 
nominative. 

Prin operaţiunea de majorare de capital social se are în vedere recompensarea investitorilor cu acţiuni fără a 
aduce sume de bani, prin capitalizarea unei părţi din profiturile nete ale Societăţii aferente anului 2019. În acest 
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mod, profitul este păstrat de către Societate și investit în activitate, fiind folosit pentru cheltuieli care urmăresc 
creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensaţi, pentru contribuţia lor, cu acţiuni ale Societăţii. 

 

II. Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi 

În prezenţa acţionarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor 
reprezentând 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi (inclusiv acţionarii care au votat prin 
corespondenţă) sau reprezentaţi (neexistând abţineri sau voturi împotrivă): 

Pentru scopul hotărârii de mai sus, se aprobă data de înregistrare de 17.07.2020, data ex-date de 16.07.2020 și 
data plăţii de 20.07.2020. 

III. Cu privire la punctul 5 de pe Ordinea de zi 

În prezenţa acţionarilor reprezentând 71,6453% din numărul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor 
reprezentând 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi (inclusiv acţionarii care au votat prin 
corespondenţă) sau reprezentaţi (neexistând abţineri sau voturi împotrivă): 

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu drept de 
substituire/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârea AGEA și actul constitutiv 
actualizat al Societăţii) și întreprinderii oricăror formalităţi necesare în vederea implementării, depunerii, 
înregistrării și publicării hotărârii AGEA și/sau a operaţiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea 
Societăţii în faţa oricăror autorităţi în acest scop. 
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