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Nr. 2/20.08.2020 

Către: 

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

RAPORT CURENT 24/2020 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 
piața. 

Data raportului 20.08.2020 
Denumirea societății NOROFERT S.A. 
Sediul social București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5 
Telefon 0312253373, 0785087780 
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: Încheierea unui parteneriat strategic cu  Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București. 

Conducerea Norofert SA informează investitorii despre încheierea unui parteneriat strategic cu 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București. Prin această 
cooperare, Norofert și USAMV vor aduce cercetarea științifică în economie dezvoltând împreună 
produse și servicii inovative în agricultură, destinate comercializării atât pe piața unică europeană, cât 
și pe piețele globale. 

Parteneriatul se concentrează pe două axe - cercetare aplicată și internaționalizare. Colaborarea 
presupune ca cercetătorii USAMV să dezvolte împreună cu experții Norofert produse noi care să 
răspundă nevoilor agriculturii ecologice. Acestea, vor fi ulterior promovate și comercializate pe toate 
piețele în care Norofert este prezentă, inclusiv în Statele Unite. În plus, Norofert va colabora cu USAMV 
la educarea și formarea studenților universității, urmărind ca aceștia să obțină competențele necesare 
pentru provocările pieței de muncă actuale. 
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Mai multe informații despre parteneriatul dintre Norofert și USAMV pot fi găsite la următorul link: 
https://norofert.ro/norofert-incheie-un-parteneriat-cu-usamv-bucuresti-pentru-a-dezvolta-impreuna-
solutii-inovative-in-agricultura/.  

 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  

Popescu Vlad Andrei 


