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

RAPORT CURENT 03/2023 
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 02.02.2023 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, 

Camera 1 și 2, sector 1 
Telefon 0753 157 858 
Email investitori@norofert.ro  
Nr. înreg. la ONRC J40/4222/2000 
Cod unic de înregistrare 12972762 
Capital social subscris și vărsat 6.859.152 lei 
Număr de acțiuni 17.147.880 
Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF 

Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25 

Evenimente importante de raportat: Contractare credit 

Conducerea Norofert S.A., (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii despre 
contractarea, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (art. 3) nr. 1/16.05.2022, 
unui credit pentru Plafon Multiprodus - Monocompanie de la Banca de Export-Import a României 
EximBank S.A. cu următoarele caracteristici:  

Valoare credit: 2.000.000 euro 

Beneficiul Companiei: Creditul va fi utilizat ca și capital de lucru pentru achiziționarea de materii prime 
pentru producția îngrășămintelor de sol precum și achiziționarea de îngrășăminte granulate din import, 
care se vor transforma în active ale Companiei, astfel păstrând un grad de îndatorare rezonabil. 

Tip plafon: Plafonul este de tip revolving pe toată perioada de tragere, cu trageri de produse în cadrul 
plafonului și rambursări ale acestora pe toată perioada de valabilitate a plafonului. 

Perioada de valabilitate a plafonului: 24 de luni de la data semnării contractului, respectiv până la data 
de 31.01.2025. 

Dobânda: Creditul se acordă cu o rată de dobândă variabilă compusă din rata de referință EURIBOR la 
6 luni și marja de dobândă de 2,50% p.a., care include și marja de risc valutar. 

Structura garanții: Ipotecă mobiliară de rang I asupra depozitului colateral în valoare de 200.000 euro, 
garanție emisă de EximBank în numele și contul statului în proporție de 70% din valoarea plafonului, 
respectiv suma de 1.400.000 euro, ipotecǎ mobiliarǎ de rang I asupra creanțelor Companiei în valoare 
nominală de 1.833.333 euro, ipotecă imobiliară de rang II constituită asupra facilității de producție de 
la Filipeștii de Pădure. 
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PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE 

Popescu Vlad Andrei 


