Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 02/2021
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
Denumirea societății
Sediul social
Telefon
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr de acțiuni
Piața de tranzacționare

06.01.2021
NOROFERT S.A.
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
0312253373, 0785087780
investitori@norofert.ro
J40/4222/2000
12972762
3.209.576 lei
8.023.940
Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF
Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Plata celui de-al doilea cupon pentru obligațiunile NRF25

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața și deținătorii de
obligațiuni că va efectua în data de 27 ianuarie 2021 plata celui de-al doilea cupon aferent emisiunii de
obligațiuni corporative, tranzacționată pe piața Bonds-SMT administrată de BVB, sub simbolul NRF25.
Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central și al băncii BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
S.A. în calitate de agent de plată, către deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Obligatarilor la
data de referință 13 ianuarie 2021.
Plata dobânzii se va efectua prin transfer bancar direct în contul participanților la sistemul RoClear, în
conturile comunicate de deținătorii de obligațiuni în Formularul de subscriere sau în conturile notificate
agentului de plată de către deținătorii de obligațiuni.
Obligațiunile emise de Norofert S.A. sunt tranzacționate în cadrul Sistemului Multilateral de
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, începând cu data de 5 iunie 2020, sub simbolul
NRF25. Rata dobânzii este fixă la 8,5% pe an, iar cuponul plătit este de 4,2849 lei brut/obligațiune.
Cupoanele sunt plătite semestrial.
Mai multe detalii despre emisiune pot fi găsite în memorandumul de listare pentru obligațiuni,
disponibil pe site-ul BVB la link-ul: http://www.bvb.ro/info/AeRO/Memorandum_NRF25.pdf/
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