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RAPORT CURENT 21/2022 
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 20.07.2022 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0785 087 780 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 6.859.152 lei 
Număr de acțiuni 17.147.880 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Consolidare echipa de management Norofert 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare “Compania”) informează piața cu privire la 
consolidarea departamentelor financiar-contabil și comercial, pentru a răspunde noilor complexități 
aduse de cele două noi linii de business - farming ecologic și producția de îngrășăminte solide, alături 
de creșterea organică a core business-ului Companiei. 

Astfel, domnul Claudiu Doboș, ce a ocupat anterior funcția de CFO, nu mai face parte din echipa 
Norofert, iar conducerea Companiei a decis externalizarea atribuțiilor acestuia către o echipă de experți 
contabili, care vor facilita, de asemenea, și procesul de tranziție la raportarea IFRS.  

În plus, datorită creșterii echipei comerciale și a bazei de clienți activi, managementul Companiei l-a 
recrutat, pentru funcția de Director Comercial, pe Ionuț Văsii, cu o experiență profesională în vânzări 
de peste 17 ani. Înainte de a ocupa această funcție, Ionuț a coordonat, la nivel regional și național, 
echipe dinamice și cu aptitudini diverse, demonstrându-și expertiza de management și apetența pentru 
leadership eficient. 

De asemenea, Compania a decis înființarea unui departament intern de Relații cu Investitorii, pentru o 
mai bună comunicare și o relație mai apropiată cu aceștia. În acest sens, conducerea a cooptat-o pe 
Andreea Tănase în poziția de Director Comunicare, cu o experiență pe piața de capital de 8 ani. 

 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 

 

 


