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RAPORT CURENT 34/2020 
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 22.12.2020 
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: Accesare finanțare de la Banca Românească 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii că a contractat 
facilități de finanțare de la Banca Românească S.A., furnizate în cadrul programului IMM Invest. 
Compania a contractat: 

• linie de credit în valoare de 2.900.000 lei, pentru o perioadă de 36 de luni, care va finanța 
campania de toamnă 2020 și campania de primăvară 2021. Facilitatea de credit este garantată 
de FNGCIMM în proporție de 80%, restul garanțiilor fiind oferite de companie sub forma 
creanțelor existente din campania de toamnă 2020. 

• un credit de investiție în valoare de 1.300.000 lei, pentru o perioadă de 72 de luni, care va fi 
utilizat pentru instalarea unei linii de producție de mare capacitate a îngrășămintelor de sol la 
fabrica Filipeștii de Pădure. Dezvoltările ulterioare ale facilității de producție din Filipeștii de 
Pădure vor fi finanțate cu capitalul strâns pe durata operațiunii de majorare a capitalului social 
ce se preconizează că va avea loc în primul semestru al anului 2021, așa cum a fost aprobat de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din data de 24.11.2020. Creditul de investiție 
este garantat de FNGCIMM în proporție de 80%, restul garanțiilor fiind asigurate prin ipotecă 
convențională mobiliară asupra mijloacelor fixe existente în proprietatea companiei. 

Datorită faptului că garanțiile oferite de companie în vederea garantării accesului la creditul de 
investiție în valoare de 1.300.000 lei depășesc cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, la data 
încheierii acordului, 20% din totalul activelor imobilizate, decizia de accesare a finanțării va fi supusă 
ratificării și aprobării de către următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


