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RAPORT CURENT 08/2020 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 
piața. 

Data raportului 18.05.2020 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 802.394 lei 
Număr de acțiuni 2.005.985 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium, simbol NRF 

 

Evenimente importante de raportat: Tranzacții conform Art. 19 MAR si notificare prag dețineri sub 20% 

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața despre tranzacțiile 
efectuate care intră sub incidența art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață. 
Tranzacțiile au fost efectuate în perioada 14 mai 2020 de către Ileana Popescu, care are o legătură 
apropiată cu o persoană care deține responsabilități de conducere în cadrul companiei. 

Tranzacțiile au fost notificate Companiei în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare. 
Tranzacțiile pot fi consultate în următoarele pagini atașate acestui raport. 

Ca urmare a tranzacțiilor descrise mai sus, deținerile Ilenei Popescu au scăzut sub pragul de 20%. În 
urma notificării primite de la Ileana Popescu, Societatea transmite prezentul raport curent întocmit în 
conformitate cu prevederile art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, la care anexăm notificarea menționată mai sus. 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 
Popescu Vlad Andrei 
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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 
 
 

CURRENT REPORT 08/2020 
According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations and ASF 
regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations.  

Date of report 18.05.2020 
Name of the Company NOROFERT S.A. 
Registered Office Bucharest str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Phone 0312253373, 0785087780 
Registration nr. with Trade Registry J40/4222/2000 
Fiscal Code 12972762 
Subscribed and paid share capital 802.394 lei 
Total number of shares 2.005.985 
Market where securities are traded SMT Aero Premium, symbol NRF 

 

Important events to be reported: Transactions according to Art. 19 MAR and Threshold Notification 
below 20% 

The management of Norofert SA, hereinafter referred to as “Company”, informs the market about 
transactions carried out that fall under Art. 19 of EU Regulation 596/2014 on Market Abuse. The 
transactions were carried out on May 14th, 2020 by Ileana Popescu, who is in close relationship with a 
person who holds management responsibilities within the Company. 

The transactions have been notified to the Company in line with the capital markets law in force. The 
transactions can be consulted on the following pages that are adjacent to this report.  

As a result of the above-described transactions, the holding of Ileana Popescu has dropped below the 
20% threshold. Following the notification received from Ileana Popescu, the Company hereby submits 
this current report prepared according to the provisions of art. 72 paragraph (6) of Law no. 24/2017 on 
Issuers of Financial Instruments and Market Operations, having attached the above-mentioned 
notification.  

 

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS  

Popescu Vlad Andrei 












