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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.
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06.05.2022
NOROFERT S.A.
București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter,
Camera 1 și 2, sector 1
031 860 21 01
investitori@norofert.ro
J40/4222/2000
12972762
6.859.152 lei
17.147.880
Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF
Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

Evenimente importante de raportat: Încheiere parteneriat de distribuție cu Rodnic
Conducerea Norofert S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la
încheierea unui partneriat cu Rodnic, producător de pui de o zi, ce presupune distribuția în rețeaua
Rodnic de fitofarmacii a gamei organice Norofert Fito. Gama de hobby gardening cuprinde îngrășăminte
și produse fitosanitare pentru grădinărit și fermieri mici, fiind prima linie de produse a Companiei ce se
adresează publicului larg.
Gama Norofert Fito are la bază 8 produse, care includ îngrășăminte organice, insecticide și fungicide,
recomandate a fi folosite pe tot parcursul ciclului vegetal al plantelor, pentru a asigura sănătatea
completă a acestora. Produsele pot fi folosite pentru suprafețe mici, până la 1 hectar, și sunt potrivite
pentru toate tipurile de legume, fructe și flori.
Astfel, prin acest parteneriat, Compania îți lărgește aria de distribuție a produselor din gama Fito iar
Rodnic își extinde gama de produse pentru a răspunde tuturor nevoilor pe care le au clienții săi,
asigurând pe lângă puii de o zi și alte produse necesare oricărei gospodării.
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