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RAPORT CURENT 33/2020 
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 07.12.2020 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 3.209.576 lei 
Număr de acțiuni 8.023.940 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Depunerea unui proiect de finanțare UE pentru Centrul Integrat 
de Biotehnologie și Știința Solului 

Conducerea Norofert SA (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii că a depus o 
propunere de proiect pentru accesarea de fonduri europene pentru construirea unui Centru Integrat 
de Biotehnologie și Știința Solului. Finanțarea UE se încadrează în programul POR 2014-2020, Prioritatea 
de investiții 2.2. A: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor”. Valoarea  totală a proiectului depus de companie este de 12.737.849,61 lei fără TVA. 
Componenta de cofinanțare a proiectului de către Norofert, daca va primi aprobare, va fi de 30%. 

Centrul va fi specializat în trei tipuri de analize: analize ale solului pentru a determina carențele de 
nutrienți din ferme, necesare pentru recomandări exacte în legătură cu nutriția și protecția plantelor, 
analiza apei potabile și a apei utilizate pentru irigații, cea din urmă fiind esențială pentru a crește 
eficiența inputurilor precum si analiza multipesticide a recoltelor organice obținute de fermieri, 
obligatorie pentru a certifica lipsa oricărei urme de pesticide convenționale. 

Centrul Integrat de Biotehnologie și Știința Solului are potențialul de a aduce o linie de business 
profitabilă pentru Norofert, ceea ce va permite companiei să furnizeze o gamă și mai vastă de servicii 
clienților săi. 

Propunerea de proiect așteaptă în prezent aprobările instituțiilor relevante. Conducerea va informa 
acționarii de îndată ce vor exista actualizări. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


