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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.
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NOROFERT S.A.
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Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Lansare program de burse private pentru studii doctorale în cadrul
Facultății de Biotehnologii a Universității de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la lansarea
unui program de burse private pentru studii doctorale în cadrul Facultății de Biotehnologii a Universității
de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București, componentă a parteneriatului strategic de
pionierat în cercetare stiințifică încheiat cu USAMV în 2020. Programul de burse are o durată de 18 luni
și se adresează unui număr de trei studenți doctoranzi ai Facultății de Biotehnologii, implicați în
efectuarea de cercetări în domeniul utilizării microorganismelor pentru aplicații în agricultură și mediu.
Colaborarea presupune două direcții ideatice, prima vizând facilitarea dezvoltării prin educație și
cercetare prin intermediul burselor private, a căror beneficiari vor fi astfel stimulați în a-și continua
cercetările în domeniul microorganismelor, observand noile dezvoltări tehnologice din domeniu,
perfecționând rolul acestora în domeniul agricol. Programul va susține cercetătorii USAMV în
dezvoltarea, împreună cu experții Norofert, de produse noi care să răspundă nevoilor agriculturii
ecologice ce vor fi ulterior promovate și comercializate pe toate piețele în care Compania este prezentă.
Cea de-a doua direcție presupune apropierea sferei academice de cea tehnică, prin prezența cadrelor
didactice ale facultății la evenimentele Companiei care vizează fermierii și asociațiile specializate. Astfel,
Compania va facilita un dialog deschis cu privire la importanța biotehnologiilor în agricultura de viitor
pe care urmărește să o implementeze.
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