
 
 
 

 

 

Norofert S.A. 
J40/4222/2000; CUI 12972762 

Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2 
sector 1, București, România 

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro 

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

RAPORT CURENT 22/2022 
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 21.07.2022 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0785 087 780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 6.859.152 lei 
Număr de acțiuni 17.147.880 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Punerea în funcțiune a unei linii de producție de mare capacitate 
pentru îngrășăminte de sol  

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la punerea 
în funcțiune a unei linii de producție de mare capacitate pentru îngrășăminte de sol în cadrul facilității 
de producție de la Filipeștii de Pădure. Linia cântărește peste 70 de tone, are 40 de motoare și ocupă 
un spațiu de 1.400 mp. Instalarea și punerea acesteia în funcțiune a durat 4 luni și a presupus trasarea 
și turnarea a 12 fundații independente din beton armat, asamblarea a 10 grupuri de mașinării care 
compun linia cu o capacitate de producție de maxim 240 tone / 24 ore. 

Linia a costat aproximativ 4,5 milioane lei, sumă finanțată cu o parte din fondurile atrase în majorarea 
de capital pe care Compania a realizat-o în anul 2021, capital propriu și împrumuturi bancare. Punerea 
în funcțiune a noii linii a venit ca urmare a creșterii vânzărilor în timpul campaniilor agricole din ultimii 
ani și a măririi cotei de piață pentru Companie, atât în nișa de agricultură ecologică, cât și în agricultura 
convențională. Până la momentul instalării acestei linii, Norofert avea un portofoliu limitat de 
îngrășăminte de sol, care nu a putut atinge potențialul maxim, din cauza lipsei unei linii de producție de 
mare capacitate. Însă, prin achiziționarea și instalarea acestei noi linii, Compania poate acoperi cererea 
din ce în ce mai ridicată. 

Îngrășămintele de sol îndeplinesc un rol fundamental în agricultură, fiind baza oricărei culturi. Acestea 
se aplică la începutul fiecărui nou ciclu agricol pentru a asigura dezvoltarea normală și sănătoasă a 
plantelor. Se estimează că vânzările de îngrășăminte granulate de sol vor crește cu 20-25% în fiecare 
an, ca urmare a cererii ridicate pentru această categorie de produse.  

În urma acestei investiții, Compania devine cel mai mare producător de îngrășăminte de sol ecologice 
din România. Prin această linie proprie de producție a îngrășămintelor de sol organice, Norofert deține 
un avantaj competitiv unic față de toți ceilalți jucători prezenți în România. 
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În prezent, Compania depune toate diligențele necesare pentru achiziționarea facilității de producție 
de la Filipeștii de Pădure, aprobată prin HAGEA 1/16.05.2022, iar ulterior finalizării tranzacției, 
Compania are în vedere dezvoltarea acestei facilități cu noi capacități. 
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PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


