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

RAPORT CURENT 28/2021
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

04.05.2021
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: Închiderea etapei a 2-a a operațiunii de majorare a capitalului
social

Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că la data de
27.04.2021, etapa a 2-a a operațiunii de majorare a capitalului social a fost închisă. În timpul acestei
etape, 18.611 acțiuni care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite investitorilor în cadrul unui
plasament privat. La acesta au participat 17 investitori ce au subscris toate acțiunile rămase. Astfel, în
etapa a 2-a, Compania a strâns 244.289,85 lei.
În cele două etape, investitorii au subscris 550.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei.
Conturile acționarilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu drepturile
de alocare NRFR02. În urma închiderii operațiunii de majorare a capitalului social, Compania va
înregistra noul capital social la Registrul Comerțului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum
și la Depozitarul Central. De îndată ce procesul cu toate instituțiile relevante este finalizat, drepturile
vor fi transformate în acțiuni NRF. Conducerea va ține acționarii informați despre procesul de
înregistrare a noului capital social prin emiterea de rapoarte curente.
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