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

RAPORT CURENT 24/2022 
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 02.09.2022 
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: Litigiu 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la un litigiu 
în care este implicată una dintre filialele Companiei, respectiv Norofert Organics SRL.  

Ca urmare a încheierii contractului de trading cu societatea SV Organix GMBH, acest creditor a solicitat 
încuviințarea executării silite împotriva societății Norofert Organics SRL. Executarea silită a fost 
încuviințată prin încheierea pronunțată la data de 23.08.2022, în cadrul dosarului nr. 44304/299/2022 
aflat pe rolul Judecătoriei Sectorul 1 București, în valoare de 200.000 euro. Compania a luat la 
cunoștință de existența dosarului de executare silită și, implicit, a încheierii de încuviințare a acesteia, 
prin intermediul portalului instanțelor de judecată, întrucât, până la momentul redactării acestui raport 
curent, Compania nu a intrat în posesia încheierii menționată anterior și nici a documentelor privind 
începerea actelor de executare silită. Compania își rezervă dreptul de a efectua demersuri împotriva 
încheierii de încuviințare, ulterior primirii înștințării acesteia.  

Speța, a cărei incuviințări a fost admisă de instanță, vine ca urmare a încheierii unui contract de trading 
cereale în scopul recuperării unor debite aflate la acest moment sub litigiu cu clienți ai Norofert 
Organics SRL. Aceste cantități erau menite pentru stingerea creanțelor pe care Norofert Organics SRL 
le înregistra, soluția găsită de Companie fiind ridicarea, prin compensare, a unor cantități de grâu de 
panificație. Refuzul clienților de a livra cantitățile destinate compensării a dus către imposibilitatea 
Companiei de a onora contractul cu SV Organix GmBH, ducând astfel la încălcarea termenilor 
contractuali. În urma acestei încălcări, titlul executoriu reprezintă diferența între prețul grâului din 
contract, la momentul 2021 un preț cu peste 130 euro/tonă mai mic decât în momentul actual, și prețul 
pieței la momentul constatării. În momentul actual, Compania caută soluții pentru stingerea acestei 
sume, prin preluarea de culturi agricole de la clienții săi cu care se află în litigiu. 
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Conducerea Companiei dorește să sublinieze că această speță nu afectează previziunile de Buget de 
Venituri și Cheltuieli ale Norofert S.A. pentru anul 2022, rezultatele Norofert Organics SRL și Norofert 
Fitofarma SRL nemaifăcând obiectul consolidării rezultatelor financiare din 2020 încoace. 

 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


