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RAPORT CURENT 30/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 10.05.2021 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 3.209.576 lei 
Număr de acțiuni 8.023.940 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Semnare contracte semnificative 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la 
semnarea a două contracte semnificative  – unul pentru vânzarea de rapiță ecologică și un altul pentru 
vânzarea de semințe Lin Oleic (LO) pentru cultură de floarea-soarelui ecologică. Ambele contracte sunt 
semnate cu același client, iar valoarea lor depășește 10% din cifra de afaceri netă din ultimele situații 
financiare. 

Detaliile contractului sunt furnizate mai jos. 

Contract 1 

• Tipul contractului: contract de vânzare-cumpărare 
• Vânzător: Norofert S.A. 
• Client: nedivulgat, conform clauzei de confidențialitate; nu este o entitate afiliată 
• Durata contractului: până la livrarea completă, nu mai târziu de săptămâna 43 a anului 2021 
• Data contractului: 04.05.2021 
• Data de livrare a contractului către vânzător: 07.05.2021 
• Valoarea totală a contractului: între 720 și 730 euro/MT, în funcție de livrare, valoare totală de 

aprox. 1,8 milioane de euro 
• Obiectul contractului: aproximativ 2.500 MT cultură de rapiță ecologică vândută în vrac sau în 

saci mari, produsă în România 
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Contract 2 

• Tipul contractului: contract de vânzare-cumpărare 
• Vânzător: Norofert S.A. 
• Client: nedivulgat, conform clauzei de confidențialitate; nu este o entitate afiliată 
• Durata contractului: până la livrarea completă, nu mai târziu de săptămâna 13 a anului 2022 
• Data contractului: 05.05.2021 
• Data de livrare a contractului către vânzător: 07.05.2021 
• Valoarea totală a contractului: între 590 și 600 euro/MT, în funcție de livrare, valoare totală de 

aprox. 3,0 milioane euro 
• Obiectul contractului: aproximativ 5.000 MT semințe Lin Oleic (LO) pentru cultură de floarea-

soarelui ecologică, vândute în vrac sau în saci mari, produse în România 

 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


