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RAPORT CURENT 48/2021 
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 16.08.2021 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 031 860 21 01 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 3.429.576 lei 
Număr de acțiuni 8.573.940 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Ziua Investitorului  

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața că în data de 23 
august 2021, începând cu ora 11:00, Compania va organiza  Ziua Investitorului Norofert, eveniment ce 
va avea loc la fabrica Norofert din Filipeștii de Pădure. În cadrul evenimentului, conducerea Companiei 
va prezenta investitorilor strategia de vânzări și de produse a Norofert, va oferi o prezentare detaliată 
despre oportunitățile oferite de sectorul agricol local, va prezenta unitatea de producție și va răspunde 
la întrebările din partea celor prezenți. Investitorii pot accesa agenda și se pot înregistra pentru a 
participa la eveniment la următorul link: https://norofert.ro/ziuanrf/. 

Conducerea dorește să sublinieze faptul că fabrica din Filipeștii de Pădure este o unitate de producție 
funcțională, iar compania trebuie să respecte toate reglementările aplicabile impuse de ISU și alte 
entități. Prin urmare, numărul de participanți la eveniment este limitat. Odată ce numărul maxim de 
participanți va fi atins, compania va închide procesul de înregistrare. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


