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RAPORT CURENT 18/2022 
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 07.06.2022 
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: Disponibilitate Raport Non-Financiar de Sustenabilitate - Impact 
Mediu și ESG 2021 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la 
disponibilitatea Raportului Non-Financiar de Sustenabilitate - Impact Mediu și ESG pentru anul 2021 al 
Companiei.  

Raportul Non-Financiar de Sustenabilitate - Impact Mediu și ESG este compus din două părți: prima 
documentează impactul pozitiv asupra mediului, generat de modelul de business al Companiei, iar cea 
de-a doua vizează raportul cu ratingul de mediu, social și guvernanță corporativă (ESG). Rating-ul a fost 
furnizat de Sustainalytics (Morningstar) iar generarea acestuia reprezintă o premieră pentru o 
companie listată pe segmentul AeRO al BVB, Compania ridicând astfel standardul raportărilor prin 
publicarea acestui raport. 

Compania a fost încadrată în industria chimică, sub-industria agro-chimică, unde, pentru primul an de 
rating ESG, a primit scorul 35,8, fiind astfel clasată pe locul 17 din 56 de companii la nivel internațional. 

În continuare, Compania își propune prin pași concreți să devină o companie de impact pozitiv în 
industrie, având ca țel neutralitatea climatică în operațiuni, conform cerințelor ESG, publicând anual 
rapoarte de sustenabilitate. 

Raportul poate fi accesat pe site-ul Companiei, www.norofert.ro, secțiunea Investitori / Sustenabilitate, 
la următorul link: https://norofert.ro/wp-content/uploads/2023/02/RO-NRF-ESG-Raport-2021.pdf. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


