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According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF 
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Date of report 03.03.2021 
Name of the Company NOROFERT S.A. 
Registered Office Bucharest str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Phone 0312253373, 0785087780 
Email investitori@norofert.ro  
Registration nr. with Trade Registry J40/4222/2000 
Fiscal Code 12972762 
Subscribed and paid share capital 3,209,576 lei 
Total number of shares 8,023,940 
Market where securities are traded SMT AeRO Premium, symbol NRF for shares 

Bonds-SMT, symbol NRF25 for bonds 

 

Important events to be reported: Transactions according to Art. 19 MAR 

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 between February 26th – March 1st, 2021 by Vlad Andrei Popescu, CEO 
and President of the Board of Directors at Norofert SA.  

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.  

 
PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
Popescu Vlad Andrei 



 
 
 
 

Către 
  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
 
 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 
aceasta 

(a) Numele Popescu Vlad  Andrei 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană care exercita responsabilitati de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE 
 
ROGUOC7YN3D4 

(b) Natura tranzacției VÂNZARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
696 718 unități 
0.7707 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-02-26; UTC + 3 
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR 

 
 

Popescu Vlad Andrei 



 
 
 
 

Către 
  Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
 
 

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 
aceasta 

(a) Numele Popescu Vlad  Andrei 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană care exercita responsabilitati de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

DREPT SUBSCRIERE 
 
ROGUOC7YN3D4 

(b) Natura tranzacției VÂNZARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
451 132 unități 
0.6218 lei/unitate 

(e) Data tranzacției 2021-03-01; UTC + 3 
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR 

 
 

Popescu Vlad Andrei 


