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RAPORT CURENT 09/2020 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața. 

Data raportului 22.05.2020 

Denumirea societății NOROFERT S.A. 

Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 

Telefon 0312253373, 0785087780 

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 SMT AeRO Premium, simbol NRF 

 

Evenimente importante de raportat: Înregistrarea operațiunii de majorare de capital la ONRC 

Conducerea Norofert SA („Societatea”) informează acționarii despre înregistrarea, la 20 mai 2020, la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului (ONRC) a operațiunilor corporative aprobate în cadrul Adunărilor 
Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2020. 

Mențiunile înregistrate la ONRC privesc, printre altele, majorarea de capital social prin emisiunea de noi 
acțiuni urmare a capitalizării unei părți din profitul net al Societății aferent anului financiar 2019, precum și 
aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, care reflectă aceasta majorare. Noul capital social 
subscris și vărsat al Societății este de 3.209.576 lei, împărțit în 8.023.940 acțiuni comune cu o valoare 
nominală de 0,4 lei fiecare.  

Certificatul de Înregistrare Mențiuni nr. 164936 este atașat la acest raport. Noua versiune a actului 
constitutiv al Societății poate fi consultată pe site-ul emitentului: https://norofert.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf.  

Societatea continuă procesul de înregistrare a operațiunii la ASF, urmat de emiterea CIVM pentru acțiunile 
nou emise și finalizat prin înregistrarea acestora la Depozitarul Central și, respectiv, alocarea lor acționarilor 
îndreptățiți. 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 
Popescu Vlad Andrei 

https://norofert.ro/wp-content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf
https://norofert.ro/wp-content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf
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CURRENT REPORT 09/2020 

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations and ASF 

regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations.  

Date of report 22.05.2020 

Name of the Company NOROFERT S.A. 

Registered Office Bucharest str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 

Phone 0312253373, 0785087780 

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 

 

Important events to be reported: Registration of capital increase operation with the Trade Registry 

The management of Norofert SA (the “Company”) would like to inform the shareholders about the 
registration, on May 20th, 2020, of the corporate operations approved during the Extraordinary and 
Ordinary General Shareholders’ Meetings from April 28th, 2020 with the Romanian Trade Registry 
(ONRC). 

The mentions registered with the ONRC include, among others, the increase of the share capital by 
issuance of new shares through capitalization of an amount from the Company’s net profit related to 
the financial year 2019, as well as the approval of the new version of the Articles of Association, which 
reflects the said increase. The new subscribed and paid share capital of the Company is of 3,209,576 
lei, divided into 8,023,940 common shares with a nominal value of 0.4 lei each. 

The Certificate of Registration (CIM) nr. 164936 from ONRC is attached to this report. The new version 
of the Company’s Articles of Association can be found on the issuer’s website: https://norofert.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf. 

The Company continues the process of registration of the operation with the ASF, followed by issuance 
of the CIVM for the newly issued shares and concluded with the registration of such shares with the 
Central Depository and allocation thereof to the entitled shareholders.  
 

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS  

Popescu Vlad Andrei 

https://norofert.ro/wp-content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf
https://norofert.ro/wp-content/uploads/2020/04/Norofert_Act-Constitutiv_28.04.2020-ID-449633.pdf









