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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 
 
 
 

RAPORT CURENT 50/2021 

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 03.09.2021 
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: Informare privind distribuirea de acțiuni gratuite 

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața cu privire la faptul că 
în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) din data de 23.06.2021 acționarii 
Companiei au decis majorarea capitalului social cu suma de 3.429.576 lei și emiterea unui număr de 
8.573.940 acțiuni (1 acțiune gratuită pentru fiecare acțiune deținută) fiind aprobate pentru această 
operațiune, ex-data 06.09.2021, data de înregistrare 07.09.2021 și data plății 08.09.2021. Cu privire la 
aceasta, dorim să aducem în atenția investitorilor următoarele: 
 
a. Datorită datei la care a avut loc AGEA (sfârșit de semestru) și a demarării unei proceduri de audit 

financiar voluntar aferent anilor 2020 și S1 2021, majorarea de capital social prin incorporarea unei 
părți din profit s-a putut înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului („ONRC”) doar 
concomitent cu balanța lunii iunie 2021. Realizarea aceastei operațiuni a fost finalizată în a doua 
parte a lunii iulie 2021. 

 
b. Ulterior, documentele necesare au fost trimise către ONRC și Monitorul Oficial pentru a fi 

publicate, conform anunțurilor precedente, iar Hotărârea AGEA nr. 1 din 23.06.2021 a fost 
publicată în Monitorul Oficial din data de 10.08.2021. 

 
c. Următorul pas a fost reprezentat de depunerea dosarului pentru eliberarea Certificatului de 

Înregistrare a Instrumentelor Financiare („CIIF”)  la Autoritatea de Supraveghere Financiară 
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(„ASF”). Certificatul poate fi emis doar după expirarea termenului de contestare a Hotărârii AGEA 
nr. 1 din 23.06.2021, respectiv, ulterior celor 30 de zile calculate de la data de 10.08.2021, dată la 
care Hotărârea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial. Prin urmare, Depozitarul Central („DC”) 
nu poate  elibera acțiunile gratuite acționarilor la data stabilită inițial pentru plată, respectiv 
08.09.2021. 

 
d. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ASF, CIIF-ul urmează să fie eliberat în perioada 

13.09.2021 – 15.09.2021. Astfel, DC a recomandat perioada 16.09.2021 – 22.09.2021 ca dată 
pentru plata acțiunilor gratuite. Ex-data și data de înregistrare pentru operațiune rămân cele 
stabilite anterior. 

 
Acest anunț nu afectează data publicării rezultatelor financiare aferente primului semestru al anului 
2021, auditate voluntar, respectiv 15.09.2021. 
 
 
 
PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 
 
Popescu Vlad Andrei 


