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

RAPORT CURENT 35/2022 
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 17.11.2022 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0753 157 858 
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: Finalizare achiziție fabrica Norofert de la Filipeștii de Pădure  

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la 
finalizarea demersurilor de achiziție a facilității de producție de la Filipeștii de Pădure, achiziție aprobată 
de către acționarii Companiei prin HAGEA nr.1/16.05.2022. 

Tranzacția, în valoare totală de 1.000.000 euro, a fost finanțată prin 236.800 euro din fondurile 
Companiei și 763.200 euro printr-un credit bancar contractat de la Banca Românească. Creditul a fost 
contractat în euro, pe o perioadă de 84 luni, având o perioadă de grație de 6 luni de la data semnării 
contractului, cu o rată a dobânzii de EURIBOR 6M + 3,4414%/an.  

Fabrica de la Filipeștii de Pădure a fost închiriată începând cu anul 2019, după prima rundă de finanţare 
realizată printr-un plasament privat. De la acel moment Compania a instalat 3 linii de producţie de 
îngrășăminte organice - lichide, solide, pastile efervescente și a început proiectarea unui laborator de 
cercetare și multiplicare microorganisme. Având în vedere toate investițiile realizate în incinta 
imobilului, precum și a celor planificate pe viitor, conducerea Companiei a considerat oportună, din 
punct de vedere strategic și financiar, achiziţia acestei proprietăţi.  

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 

 


