
 
 

 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB) administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme 
multilaterale de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie listată pe 
propria piață din 2010. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunțat, în septembrie 2019, promovarea pieței de capital din România la statutul de Piață 
Emergentă Secundară. Din 21 septembrie 2020, România este inclusă propriu-zis în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Pentru mai multe informații 
despre Bursa de Valori București, vizitați WWW.BVB.RO  

 
      Pentru mai multe informații:  
      Stefan Musgociu, Specialist Business Development și Marketing, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 

 
 

ANUNȚ 

19 FEBRUARIE 2021 
 
 

DREPTURILE DE PREFERINȚĂ NOROFERT INTRĂ LA TRANZACȚIONARE PE SMT-UL BVB 

 
 
Bursa de Valori București (BVB) informează că luni, 22 februarie, intră la tranzacționare drepturile de preferință emise 
de Norofert (NRF) în cadrul unei majorări a capitalului social aprobată prin hotărârea AGEA nr. 2 din 24.11.2020.  

Un număr de 8.023.940 drepturi de preferință (simbol bursier – NRFR01, ISIN - ROGUOC7YN3D4)  vor putea fi 
tranzacționate în perioada 22 februarie – 5 martie 2021, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB. 

Drepturile de preferință au fost emise în cadrul unei majorări a capitalului social prin emiterea unui număr de 550.000 
de acțiuni ordinare, oferite spre subscriere la un preț de 13,1161 lei/acțiune, care include valoarea nominală de 0,4 
lei/acțiune și prima de emisiune de 12,7161 lei/acțiune. 

Ulterior perioadei de tranzacționare, deținătorii de drepturi NRFR01 vor putea subscrie acțiuni noi în cadrul Etapei 1 a 
majorării, între 12 martie – 11 aprilie 2021. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul majorării sunt necesare 14,58898 
drepturi de preferință NRFR01. 

Dacă la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite către un număr de maximum 149 
de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât prețul ofertei. Plasamentul privat se va derula în 
perioada 14 – 27 aprilie 2021, cu posibilitatea închiderii anticipate. 

Goldring este Consultantul Autorizat care a asistat Norofert la întocmirea Prospectului UE pentru creștere aferent 
majorării capitalului social prin aport în numerar. Prospectul este disponibil pe website-ul BVB, la acest LINK. 
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