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RAPORT CURENT 25/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 22.04.2021 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
Email investitori@norofert.ro  
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 Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat:  Raport de audit actualizat 

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, după efectuarea 
ajustărilor necesare asupra situațiilor financiare din exercițiul financiar pentru anul 2020, Compania a 
primit un raport actualizat al auditorului independent, MGMT AUDIT & BPO SRL. Auditul actualizat 
prezintă o opinie cu rezerve și este atașat acestui Raport Curent. Raportul de audit a fost emis cu data 
de 15.04.2021. Compania nu a publicat raportul actual în data respectivă, deoarece a dorit să se 
consulte cu avocații săi cu privire la procedura de organizare a viitoarelor AGOA și AGEA, pentru a se 
asigura că sunt respectate procedurile aplicabile. 

Exista trei categorii de ajustări care, după operarea lor, au dus către emiterea unei opinii cu rezerve:  

- Auditorul independent MGMT AUDIT & BPO SRL nu mai consideră că există vreo incertitudine 
cu privire la continuarea activității Companiei; 

- A fost ajustată valoarea stocului de 2.537.810 lei la 31.12.2020, în urma propunerii de ajustare 
cuprinsă în raportul de audit inițial; 

- Aspectul creanțelor mai vechi de 365 de zile, in cuantum de 2.978.697 RON a fost soluționat 
prin reeșalonarea lor pentru campaniile de grâu, porumb și floarea soarelui din 2021. 

Având în vedere că Adunarea Ordinară a Acționarilor Norofert convocată pentru 26.04.2021 are pe 
ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare anterioare ajustărilor menționate mai sus, pe baza 
versiunii anterioare a raportului de audit independent care a avut o opinie contrară, conducerea 
Norofert a decis să recomande acționarilor să voteze împotriva punctelor de pe agenda AGOA și AGEA 
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care sunt legate de aprobarea situațiilor financiare din 2020 (mai precis punctele 1, 2 și 3 din agenda 
AGOA precum și punctele 1 și 2 din agenda AGEA). În același timp, conducerea roagă acționarii să 
participe în continuare la AGOA și AGEA și să voteze pentru alte puncte de pe ordinea de zi, în special 
numirea membrilor interimari ai Consiliului, pentru a permite companiei să continue operațiunile în 
conformitate cu normele aplicabile și să poată convoca AGOA pentru a aproba situațiile financiare finale 
actualizate asupra cărora auditorul independent a emis o opinie cu rezerve. 

Acționarii pot accesa convocatorul, precum și notele justificative pe site-ul Companiei la: 
https://norofert.ro/investors/general-shareholders-meeting/.  

Recomandările de vot ale conducerii incluse în acest raport nu sunt obligatorii în niciun fel și nu ar trebui 
să fie considerate în niciun caz drept o documentație/argument pentru fundamentarea votului,  
acționarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. 
Conducerea va pune în aplicare și va respecta toate deciziile luate de acționarii Companiei, indiferent 
de recomandările sale din prezentul document, sub rezerva respectării legii și reglementărilor. 

Odată cu publicarea Deciziilor AGOA și AGEA din 26.04.2021, conducerea va convoca o nouă AGOA și 
AGEA pentru a aproba situațiile financiare pentru anul 2020 și propunerea de distribuire a profitului. 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 

 

 
















