
 
 
 

 

 

Norofert S.A. 
J40/4222/2000; CUI 12972762 

Sediu: Str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, București sector 5, Romania 
 www.norofert.ro | investitori@norofert.ro 

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

RAPORT CURENT 29/2021 
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 04.05.2021 
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: Tranzacții conform Art. 19 MAR 

Conducerea Norofert SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața despre tranzacțiile 
efectuate care intră sub incidența art. 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață. 
Tranzacțiile au fost efectuate de actualii membri ai Consiliului de Administrație al companiei: Vlad 
Andrei Popescu, Marian-Marius Alexe și Alexandru-Victor Cristescu în timpul operațiunii de majorare a 
capitalului social. 

Tranzacțiile au fost notificate Companiei în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare. 
Tranzacțiile pot fi consultate pe paginile următoare, atașate acestui raport curent. 

 

PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 
Popescu Vlad Andrei 



 
 
 
 

Către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 
(a) Numele Popescu Vlad Andrei 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

Drepturi alocare 
 
RO8JN70X1J24 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
6 854 unități 
13.1161 lei/unitate 

 

(e) Data tranzacției 2021-04-12; UTC +2  
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR  

 
Popescu Vlad Andrei 
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Către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 
(a) Numele Popescu Vlad Andrei 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

Drepturi alocare 
 
RO8JN70X1J24 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
1,107 unități 
13.1261 lei/unitate 

 

(e) Data tranzacției 2021-04-27; UTC +2  
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR  

 
Popescu Vlad Andrei 

 



Către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

NOROFERT S.A.

Ref: Notificare  tranzacții  efectuate  de  către  persoanele  care  exercită  responsabilități  de
conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 alin.
(1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu
aceasta

(a) Numele Alexe Marian-Marius
2. Motivul notificării
(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de conducere
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială
3. Detalii  aferente  emitentului,  participantului  la  piața  certificatelor  de  emisii,  platformei  de  licitație,

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor
(a) Denumirea NOROFERT S.A.
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552
4.1 Detalii  privind tranzacția  (tranzacțiile).  Secțiune care  trebuie să fie  repetată pentru:  (i)  fiecare tip de

instrument;  (ii)  fiecare  tip  de tranzacție;  (iii)  fiecare  dată;  și  (iv)  fiecare loc  în  care au fost  efectuate
tranzacțiile

(a) Descrierea  instrumentului  financiar,  a
tipului de instrument
Codul de identificare

Drepturi alocare

RO8JN70X1J24
(b) Natura tranzacției CUMPARARE
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele)
(d) Informații agregate:

 — Volumul agregat
 — Preț

63,673 unități
13.1161 lei/unitate

(e) Data tranzacției 2021-04-12; UTC +2
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR

Alexe Marian-Marius
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Către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

NOROFERT S.A.

Ref: Notificare  tranzacții  efectuate  de  către  persoanele  care  exercită  responsabilități  de
conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 alin.
(1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu
aceasta

(a) Numele Alexe Marian-Marius
2. Motivul notificării
(a) Poziție/funcție Persoană persoana care exercita responsabilitati de conducere
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială
3. Detalii  aferente  emitentului,  participantului  la  piața  certificatelor  de  emisii,  platformei  de  licitație,

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor
(a) Denumirea NOROFERT S.A.
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552
4.1 Detalii  privind tranzacția  (tranzacțiile).  Secțiune care  trebuie să fie  repetată pentru:  (i)  fiecare tip de

instrument;  (ii)  fiecare  tip  de tranzacție;  (iii)  fiecare  dată;  și  (iv)  fiecare loc  în  care au fost  efectuate
tranzacțiile

(a) Descrierea  instrumentului  financiar,  a
tipului de instrument
Codul de identificare

Drepturi alocare

RO8JN70X1J24
(b) Natura tranzacției CUMPARARE
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele)
(d) Informații agregate:

 — Volumul agregat
 — Preț

1,094 unități
13.1261 lei/unitate

(e) Data tranzacției 2021-04-27; UTC +2
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR

Alexe Marian-Marius
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Către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 
(a) Numele Cristescu Alexandru-Victor 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană care exercită responsabilități de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

Drepturi alocare 
 
RO8JN70X1J24 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
1 119 unități 
13.1161 lei/unitate 

 

(e) Data tranzacției 2021-04-12; UTC +2  
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR  

 
Cristescu Alexandru-Victor 
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Către Autoritatea de Supraveghere Financiară 
  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 
 
  NOROFERT S.A. 
 
 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 
alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016 

 
1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 
(a) Numele Cristescu Alexandru-Victor 
2. Motivul notificării 
(a) Poziție/funcție Persoană care exercită responsabilități de conducere 
(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 
3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 
(a) Denumirea NOROFERT S.A. 
(b) LEI 254900JJHUFETMCL0552 
4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 
tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 
tipului de instrument 
Codul de identificare 

Drepturi alocare 
 
RO8JN70X1J24 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 
(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 
(d) Informații agregate: 

 — Volumul agregat 
 — Preț 

 
1,094 unități 
13.1261 lei/unitate 

 

(e) Data tranzacției 2021-04-27; UTC +2  
(f) Locul tranzacției BVB, XORDR  

 
Cristescu Alexandru-Victor 


