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Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor programate pentru 27.12.2021 („AGEA”) ora 11:00 

 
1. Majorarea capitalului social cu aport în numerar și aprobarea împuternicirii 

Consiliului de Administraţie pentru aceasta operaţiune 

 
Pentru Norofert anul 2021 a fost unul istoric, nu numai prin cele mai vânzări și producţii 

de până acum, dar am achiziţionat prima fermă, din orașul Zimnicea, pe care am început să 
o exploatăm in regim de agricultură ecologică.  
 

Creșterea vânzărilor din campaniile agricole 2021 s-a tradus prin mărirea cotei de piaţă 
pentru Norofert atât în nișa de agricultură ecologică, cât și în agricultura convenţională. 
Pentru 2022, în ambele campanii agricole, Norofert își propune să crească cu 30% cantitatea 
de produse proprii, atât din linia Karisma, cât și din linia Organics. Compania a achiziţionat 
o line de producţie de îngrășăminte de sol care încă nu a fost livrată de furnizor din cauza 
crizei de transport maritim, această situaţie este în afara controlului nostru dar nu ne 
afectează planurile de extindere. Am demarat relaţii economice pentru asigurarea materii 
prime ca să ne putem onora comenzile de la clienţi și să ne menţinem relevanţa în piaţă și 
performanţa rezultatelor financiare. Este important sa continuam cu investiţii de 
eficientizare și de mărire a capacităţii de producţie. 

 
Majorarea capitalului social, care este așteptată să aibă loc în primul semestru al anului 

2022, sub rezerva aprobării in AGEA, va alimenta următoarele trei investiţii. 
 

*Compania informează acţionarii cu privire la o eroare materiala in Convocatorul 
AGEA pentru 27.12.2021 punctul 1, paragraf 4, Aprobarea majorării capitalului Social al 
Societății prin aport in numerar referitor la numărul de drepturi de preferință necesare 
pentru subscrierea unei acțiuni, care nu este de 18,0504 ci de 22,86384. 

Prin urmare informam ca acest paragraf trebuie citit astfel: 

„Pentru subscrierea unei acţiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 
22,86384 drepturi de preferinţă. Numărul de acţiuni noi care va putea fi subscris de către 
un deţinător de drepturi de preferinţă se va calcula prin împărţirea numărului de drepturi 
de preferinţă deţinute la 22,86384, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural 
inferior.” 
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i. Ferma de la Zimnicea 
 
Conform planului de investiţii de la punctul 3 din aceste Note Informative și punctul 3 din 
AGEA.  

 
ii. Mărirea capacităţii și calităţii de producţie din fabrica de la Filipeștii de Pădure 

 
Norofert S.A. este in acest moment in negocieri pentru eventuala achiziţie a terenului 

si halelor amplasate in Filipeștii de Pădure, PH, unde își desfășoară activitatea de producţie. 
Menţionăm ca o achiziţie a spaţiului de producţie este necesara deoarece s-au realizat deja 
investiţii majore in îmbunătăţirea si amenajarea spaţiului de producţie si spatiilor de 
depozitare precum si a liniilor de producţie. Achiziţia terenului și imobilelor prin credit 
bancar ar reduce costul de operare printr-o rata mai mica decât chiria plătită la acest 
moment.  

Pentru S1 2022 exista planuri pentru achiziţia unor linii complet automate de 
îmbuteliere si etichetare a ambalajelor de 10 si 20 L. 

 
iii. Capital de lucru 

 
Orice capital rămas din operaţiunea de majorare a capitalului va fi direcţionat către 

achiziţionarea de materii prime, precum și, dacă este necesar, către creditarea clienţilor în 
timpul campaniei de primăvară și toamnă 2022. 

 
 

2. Autorizarea Consiliului de Administraţie în ceea ce privește majorarea capitalului 

social cu aport în numerar 

 
La punctul 2 din convocator s-a prevăzut autorizarea Consiliului de Administraţie al 

societăţii să stabilească caracteristicile operaţiunii de majorare a capitalului social și 
derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:  

a. Reprezentarea Societăţii, cu puteri si autoritate depline, pentru selectarea și 
contractarea intermediarilor, consultanţilor (așa cum sunt aceștia definiţi de 
legislaţia pieţei de capital) și, în general a prestatorilor de servicii care vor sprijini 
Societatea pentru implementarea hotărârii de majorare de capital de mai sus. 

b. Reprezentarea Societăţii, cu puteri și autoritate depline, pentru redactarea și 
semnarea, în numele și pe seama Societăţii, a tuturor documentelor ce vor fi 
necesare sau oportune pentru/in legătură cu implementarea majorării de capital 
mai sus menţionate. 
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c. Stabilirea caracteristicilor operaţiunii de majorare a capitalului social și derulare 

a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la: 

• Perioada de subscriere și modalităţile de plată;  
• Detaliile privind tranzacţionarea drepturilor de preferinţă pe piaţa 

relevantă administrată de BVB;  
• Stabilirea modalităţii de derulare a plasamentului privat (prin transfer 

direct sau utilizând sistemul de tranzacţionare al BVB);  
• Anularea acţiunilor rămase nesubscrise în majorare;  
• Modificarea actului constitutiv în urma constatării rezultatelor efective 

ale operaţiunii de majorare de capital social;  
• Orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de 

capital social cu aport în numerar aferentă punctului. Această 
împuternicire este strict subsecventă operaţiunii de majorare a 
capitalului social prevăzută la punctul 1 fiind necesară procedural pentru 
a permite depășirea oricărui obstacol ce ar putea apărea în aducerea la 
îndeplinirea a acestei hotărâri a adunării generale.  

 
3. Aprobarea proiectului de investiţii în ferma din orașul Zimnicea 

 
Norofert S.A. a finalizat achiziţia fermei din orașul Zimnicea. Din punct de vedere 

operaţional, Compania are în acest moment finalizate lucrările de însămânţare pentru 300 
ha grâu conversie ecologică 2, 105 ha orz conversie ecologică 2 și 56 ha rapiţă conversie 
ecologică 2. Conform planului de rotaţie a culturilor, diferenţa de 539 ha va fi alocată 
culturilor de primăvară: porumb și floarea-soarelui, care vor fi de asemenea exploatate în 
regim de conversie ecologică. 

Ferma are 22.000 mp de curte de beton și teren intravilan, aproximativ 3.000 mp de 
depozite, precum și o gamă completă de echipamente agricole suficiente pentru a opera 
1.800+ ha de teren, permiţând astfel o creșterea acestei linii de afaceri. Toate 
echipamentele agricole au cel mult trei ani vechime și se află într-o stare de utilizare 
excelentă.  
 

Pentru a eficientiza capitalul societăţii care să poată să fie folosit in business-ul principal 
Norofert ca să genereze cât mai multă valoare pentru acţionari Societatea a încheierea, cu 
Banca Românească S.A., un contract de credit de tip IMM Invest în valoare de 3,68 mil. 
RON și a contractelor de constituire a unor garanţii, conexe acestuia, potrivit pct. 6 din 
HAGEA nr. 1/23.06.2021, precum și cu privire la încheierea unei cesiuni de părţi sociale, prin 
care au fost dobândite toate părţile sociale emise de Agroprod CEV S.R.L., potrivit pct. 3 



 

 
Norofert S.A.  

J40/4222/2000; CUI 12972762  
Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania  

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro  
4 

 

din HAGEA nr. 1/23.06.2021. Atașăm contactul de credit și cel de părţi sociale prezentei. 
Facilitate acordată specifică IMM Invest aduce 8 luni de graţie pentru plata principalului, 
Societatea având obligaţia să achite in perioada de graţie doar dobânda.  
 
 În anii ce urmează Norofert S.A. sau prin societatea achiziţionată Agroprod CEV SRL 
se așteaptă să realizeze investiţii în silozuri și într-un spaţiu suplimentar de depozitare. 
Investiţiile principale vor fi direcţionate către capacităţi de stocare si condiţionare, in 
silozuri metalice (aprox. 10.000t) si instalaţii de irigaţie performante pentru maxim 400 ha 
începând cu 2022. 
 

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru investiţiile din ferma 

de la Zimnicea 

 
Proiectul de investiţii pentru ferma de la Zimnicea este unul complex care se întinde pe 

o perioadă de mai mulţi ani menit să îmbunătăţească producţia, stocarea, eficienţa și 
valoarea activelor. Pentru acest proiect de investiţie este nevoie de împuternicirea AGEA 
dată Consiliului de Administraţie pentru încheierea de multiple contracte necesare 
(achiziţii de bunuri, materiale de construcţii, antrepriză, servicii, finanţări etc). Investiţiile 
se vor realiza prin Norofert S.A. sau prin societatea achiziţionată AGROPROD CEV S.R.L.  
 

5. Aprobarea aplicării în scopul cofinanţării investiţiilor 

 
Proiectul de investiţii de la punctul 3 are să fie realizat din fondurile companiei dar și 

prin accesarea de fonduri europene sau din orice alt program public de finanţare precum 
IMM AGRO sau IMM INVEST. Propunem o limită a cofinanţării de 1.200.000 euro. 
 

6. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru prospectarea în vederea achiziţiei 

de afaceri din domeniul agricol 

 
Dată fiind prezenţa noastră din ce mai mare în domeniul agricol există multiple 

oportunităţi de consolidare și extindere a modelului nostru de afaceri cât și de 
eficientizarea operaţiunilor. Propunem prospectarea în vederea achiziţiei a unor afaceri în 
domeniul agricol, complementare sau concurente, și negocierea și încheierea de achiziţii 
de participaţii în cadrul societăţilor comerciale de acest tip în limita cumulativă de 
30.000.000 lei până la 31 decembrie 2023. 
 

7. Aprobarea emisiunii (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligaţiuni 

corporative, care să fie tranzacţionabile pe sistemul multilateral de tranzacţionare 
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administrat de BVB S.A. și împuternicirea Consiliului de Administraţie în vederea 

efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și 

finalizarea emisiunii/emisiunilor. Punctele 7, 8 și 9 din AGEA. 

 

În trecut societatea a accesat capital prin obligaţiuni corporative acesta a fost 
direcţionat către creșterea afacerii mai ales a activelor, astfel menţinând un grad de 
îndatorare adecvat unei societăţi în plină dezvoltare. Pe viitor propunem aprobarea unei 
emisiuni (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligaţiuni corporative 
neconvertibile în acţiuni, negarantate și cu opţiune de răscumpărare înainte de scadenţă 
la iniţiativa Societăţii, în limita maximă a 3.000.000 de Euro, fiecare obligaţiune urmând a 
fi emisă în Lei sau în Euro, cu o valoare nominală de 100 de Lei (sau echivalentul în Euro al 
acestei valori, după caz), o scadenţă de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 10% 
pe an, plătibilă trimestrial sau semestrial. 

 
Autorizarea acestei modalităţi de finanţare este menită să fie una suplimentară faţă de 

finanţele generate din activitatea de bază, majorări de capital social și finanţări mai 
avantajoase de la bănci. Aceste posibile viitoare obligaţiuni corporative vor fi 
tranzacţionabile pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB S.A., 
Consiliul de Administraţie putând să fie împuternicit pentru a efectua toate demersurile 
necesare în acest sens. 
 

8. Data de înregistrare, ex-date și data plăţii pentru propunerile din prezenta AGEA, 

punctele 10 și 11 

 
Data de înregistrare, ex-date și data plăţii sunt propuse în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de valori financiare și operaţiuni de piaţă și a 
Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de 
valori financiare și operaţiuni de piaţă. 
 

9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a 

îndeplini oricare formalităţi în legătură cu AGEA, punctul 12 

 

Se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie pentru e efectua 
oricare și toate formalităţile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor 
AGEA, inclusiv la Registrul Comerţului și Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
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