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I. Analiza activităţii emitentului 
1.1 Precizarea datei de înfiinţare a emitentului  
Norofert SRL a fost înfiinţată în anul 2000 la București de Florin Popescu, fiind prima companie importatoare și 
distribuitoare de îngrășăminte create cu ajutorul tehnologiei avansate, în România. Compania a fost iniţial 
specializată în distribuirea de îngrășăminte foliare specializate originare din Norvegia, Olanda, Germania și SUA, 
fiind unic distribuitor pentru producători precum Yara, Kali und Salz și Rio Tinto. În anul 2009, Norofert a abordat 
sectorul agriculturii ecologice românești aflat într-o etapă embrionară la acea vreme, și a devenit un promotor și 
formator de piaţă pentru fertilizatori și produse fitosanitare pentru culturile ecologice mari. În 2010 a fost 
înfiinţată Norofert Eco SRL, companie ce a devenit primul distribuitor în România de inputuri ecologice din 
Spania, Germania și Statele Unite. Între 2010 și 2015, activităţile de distribuţie au continuat să crească și să se 
dezvolte. În 2015, Florin Popescu a fost nevoit să se retragă din afacere, iar Vlad Popescu, fiul său, a preluat 
conducerea companiei. În același an, Mugur Gabriel Ionel i s-a alăturat lui Vlad Popescu și viziunii de a transforma 
Norofert din distribuitor în producător de îngrășăminte ecologice și inputuri bio. 

În 2016, Norofert a devenit oficial primul furnizor și producător românesc de îngrășăminte și tratamente 
complexe necesare în agricultura ecologică. Cu sprijinul și colaborarea unor institute naţionale de cercetare, 
Norofert a dezvoltat o gamă de patru produse corespondente cu produsele importate până în anul 2015, dar cu 
formule îmbunătăţite și adaptate condiţiilor specifice agriculturii românești. În același an, Norofert a inaugurat 
prima fabrică de fungicide, insecticide și îngrășăminte ecologice din România, asigurând necesarul pentru 
fermieri din sistemul ecologic, la nivel naţional. Fabrica localizată în Filiași, jud. Dolj, opera cu 12 lucrători ce 
deserveau doua linii separate de producţie – una pentru fertilizatori în stare solidă și cealaltă, pentru produse în 
stare lichidă, atât fertilizatori cât și pesticide. Capacitatea de producţie a fabricii pentru inputuri organice 
fertilizatori și pesticide deservea culturi de 150.000 ha pe an. În prezent fabrica de la Filiași produce doar linia 
Norofert Fito. 

În perioada 2016 - 2018, compania a cunoscut o perioadă de creștere accelerată ca urmare a dezvoltării unei 
tehnologii proprii inovative numită „BioChain”, care presupune utilizarea exclusivă și sinergică a materiei prime 
vegetale, animale, bacteriilor și a microorganismelor în procesul de producţie. Alături de bio-fertilizatori, 
Norofert oferă o gamă completă de produse fitosanitare ecologice precum insecticide, fungicide, tratamente de 
sămânţă și tratamente foliare. Rezultatele peste așteptări înregistrate în 2017 la culturile de grâu, porumb, 
floarea soarelui, rapiţă și soia au crescut notorietatea și vizibilitatea brandului Norofert care a continuat 
dezvoltarea gamei de produse, numărul produselor dezvoltate ajungând la 12. Schimbarea de poziţie și strategie 
s-a reflectat și în evoluţia principalilor indicatori de performanta, volumul cifrei de afaceri atingând, în 2018, un 
nivel de 7 ori mai mare decât cel raportat la finalul anului 2015, în timp ce marja profitului net a urcat de la 9.58% 
în 2015, la 41.02% în anul 2018. 

Cu rezonanţă deosebită în presa de profil și pe piaţă ţintă, anul 2018 a marcat lansarea produselor Norofert sub 
formă de tabletă efervescentă. Înlocuind formatul clasic granular sau lichid, tableta efervescentă elimină complet 
riscul alterării la temperaturi înalte, extinde termenul de valabilitate până la 10 ani și reduce cerinţele de stocare 
și transport – avantaje nete, cu impact revoluţionar pentru sectorul agriculturii ecologice românești. Începând cu 
anul 2018, compania a început penetrarea de pieţe externe vizând pieţe precum Bulgaria, Croaţia, Ungaria, 
Republica Moldova și SUA. 

În cel de-al 18-lea an de prezenţa pe piaţă de profil, Norofert a trecut printr-un un proces binevenit de rebranding, 
vehicul pentru noile linii de produse revoluţionare și a devenit exclusiv producător de inputuri pentru agricultura 
ecologică. 

În mai 2019, Norofert a anunţat lansarea unei linii de 8 produse FITO noi, pentru micii fermieri și activităţi de 
grădinărit tip hobby, pentru a cărei promovare și distribuţie a semnat contracte de parteneriat cu RepublicaBIO 
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pentru vânzări online și RODBUN și Agrii, pentru distribuţia acesteia în reţelele de fitofarmacii cu acoperire 
naţională. 

De asemenea, în anul 2019 Norofert a luat decizia majorării capitalului social al companiei și listării ulterioare la 
Bursa de Valori București pe sistemul multilateral de tranzacţionare – SMT. În urma plasamentului de acţiuni care 
a avut loc în iulie 2019, compania a atras un capital suplimentar de 7.125 milioane de lei, operaţiunea bucurandu-
se de un interes ridicat din partea investitorilor, oferta închinzându-se după numai 8 ore. În urma plasamentului 
privat, în august 2019, Norofert a introdus o nouă linie de produse pentru agricultura convenţională, numita 
Karisma, care constă în îngrășăminte și un insectofungicid, produsă atât sub formă lichidă, cât și sub forma de 
pastile efervescente. Cu linia Karisma, Norofert a intrat pe piaţă agricola convenţională, ce are o dimensiune 
actuală de 9 milioane de hectare de teren arabil în România. 

 

1.2 Descrierea activităţii de baza a emitentului 
Cu profil agro-tech, Norofert dezvoltă și produce reţete proprii de inputuri pentru agricultura ecologică, cât și 
convenţională (din august 2019). Pe lângă gama de 60 produse diferite, grupate în 3 linii principale, compania 
proiectează scheme personalizate de pregătire și optimizare a culturilor care permit adaptarea inputurilor 
organice la specificul nevoilor recoltei în funcţie de sol, condiţii atmosferice și particularităţile fiecărei culturi în 
parte. 

În prezent, Norofert produce îngrășăminte și inputuri agricole care sunt disponibile pe piaţă sub 3 mărci diferite - 
Norofert Organics, inputuri pentru agricultură ecologică (culturi mari), Karisma, inputuri pentru agricultură 
convenţională (culturi mari) și Norofert Fito, îngrășăminte și fitosanitare pentru grădinărit și fermieri mici. Mai 
jos sunt prezentate detaliile fiecărei linii: 
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Produsele Norofert, autorizate conform Regulamentului UE 889/2008 de punere în aplicare a Regulamentului UE 
834/2007 și certificate suplimentar pentru calitate și conformitate ECOCERT France, sunt mixuri complexe de cel 
puţin 6 substanţe active. Aceste substanţe active acţionează sinergic, se potenţează și se completează reciproc 
câștigând un caracter unic și competitiv intre produsele similare de pe piaţa de profil.   

NOROFERT ORGANICS – INPUTURI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICA (CULTURI MARI) 
Norofert prezintă un catalog complet de produse dezvoltate în laboratoarele proprii, care 
respectă toate standardele europene pentru agricultura ecologică și pot acoperi toate 
nevoile unei culturi ecologice, precum tratamente de sămânţă (insectofungicide), 
fertilizatori foliari, fungicide, insecticide, biostimulatori și fertilizatori de sol, precum și 
limitarea absorbţiei de metale grele în plantele vulnerabile:  

- fertilizatori – substanţe aplicate solului sau ţesutului plantei cu scopul de a 
completa nutrienţii esenţiali pentru dezvoltarea optimă a plantelor: fertilizatori 
foliari dedicaţi pe categorii de culturi, îngrășăminte solide granulate pentru aplicare 
la sol, dar și biostimulatori de germinaţie pentru seminţe; 

- insecticide - substanţe cu rol în combaterea dăunătorilor - insecte: tratamente 
insecto-fungicide pentru seminţe, insecticide specific dedicate pe categorii de dăunători; 

- fungicide  - organisme prelucrate cu rol în exterminarea fungilor paraziţi și a sporilor acestora, prevenind 
degradarea culturilor: fungicide specific dedicate, pe categorii de boli; 

- tratamentul insectofungicid al seminţei – soluţie antimicrobiană sau fungicidă în care se tratează 
seminţele înainte de plantare pentru combaterea bolilor cu transmitere prin sămânţă. Acest procedeu 
reduce cantitatea de pesticide ulterior necesară, cu impact pozitiv asupra mediului; 

- tratamente foliare – metoda de hrănire a plantei prin aplicarea unui fertilizator direct pe frunza acesteia, 
permiţând absorbţia elementelor nutritive esenţiale; 

- alte produse pentru nevoi specifice, precum adjuvant pentru sinteza rapidă, produse pentru 
descompunerea paielor, reglajul nivelului de aciditate al apei sau produse pentru eliminarea metalelor 
grele etc. 

Catalogul cu toate produsele din linia Norofert Organics poate fi descărcat de aici. 
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Oferta de produse Norofert prezintă, de asemenea, inputuri personalizate cu valoare adăugată superioară prin 
faptul că încorporează servicii de cercetare și procese de producţie customizate pe profilul specific al 
componentelor solului, condiţiilor atmosferice și vulnerabilităţilor culturii clientului. Procedeul prin care se 
prepară, pe bază de comandă fermă, fitosanitare personalizate presupune: 

- analiza solului, pe baza probelor recoltate și analizate de experţii Norofert în laboratoarele proprii; 
- analiza de detaliu asupra nevoilor specifice plantei / culturii pentru dezvoltare optimă; 
- analiza condiţiilor atmosferice și a mediului natural; 
- prepararea formulei unice și producţia produsului final în formă de tableta efervescentă sau lichidă; 
- livrarea produsului către client, împreună cu instrucţiunile de aplicare; 
- servicii de consultanţă și asistenţă post-livrare. 

NOROFERT FITO – LINIA DE HOBBY GARDENING 
Începând cu 2019, Norofert a abordat și nișa de piaţă a gospodăriilor preocupate de consum de produse ecologice 
din producţia proprie de legume și fructe, respectiv a persoanelor interesate de activitatea de grădinărit ca hobby 
(teren sub 1 ha) – un segment convenabil prin termenele de plată mult mai reduse și ciclurile sezoniere mai 
frecvente. 

Conducerea Norofert a identificat un nivel important de cerere pe aceasta nișă, căreia îi răspunde prin ofertarea 
propriilor produse prin lanţuri de fitofarmacii sau prin comercializare online. În aceasta direcţie, Norofert a lansat 
o linie de 8 produse FITO prezentate ca flacoane de 100 ml și 250 ml, pentru micii fermieri și grădinărit. Pentru 
promovarea și distribuţia acestei linii, Norofert a semnat contracte de parteneriat cu www.RepublicaBIO.ro 
pentru vânzări online și, respectiv, cu RODBUN și Agrii, unii dintre cei mai mari jucători din piaţa de agribusiness, 
pentru distribuţia acesteia în reţelele proprii cu acoperire naţională. 

Produsele din linia Norofert Fito pot fi achiziţionate de aici. 

 

NOROFERT KARISMA – INPUTURI PENTRU AGRICULTURA CONVENTIONALA (CULTURI MARI) 
În august 2019, Norofert a introdus o nouă linie de produse pentru agricultura convenţională, numită Karisma, 
care constă în îngrășăminte și un insectofungicid, produsă atât sub formă lichidă, cât și sub formă de pastile 
efervescente. Cu linia Karisma, Norofert a intrat pe piaţa agricolă convenţională, ce are o 
dimensiune actuală de 9 milioane de hectare de teren arabil în România. Introducerea liniei 
Karisma a fost o mișcare strategică crucială pentru Norofert, deoarece ajută compania să 
creeze relaţii cu fermieri importanţi care cultivă în prezent în regim convenţional, dar care, 
pe termen mediu, pot face conversia la agricultura ecologică și pot deveni clienţi pentru linia 
Norofert Organics.  
Urmărind rezultatele foarte bune obţinute de către fermierii din agricultura convenţională, 
Norofert a hotărât să creeze o tehnologie hibrid care să îmbine partea organică/ecologică cu 
cea chimică, materializată într-o nouă gamă de produse, plecând de la formulele clasice 
solicitate de piaţă. Astfel:  
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- îngrășămintele simple cu azot au fost transformate în îngrășăminte complexe care combină azot, 
aminoacizi organici, acizi fulvici și humici - Karisma N; 

- îngrășămintele simple cu bor au fost transpuse în îngrășăminte complexe cu bor, aminoacizi, auxine și 
citochinine, enzime vegetale, etc - Karisma Bor; 

- gama KARISMA acoperă întregul spectru de nutriţie și prevenţie împotriva dăunătorilor și bolilor care pot 
apărea în culturile mari de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, in, soia etc. 

Pe lângă portofoliul de 5 fertilizanţi foliari, Norofert a mai lansat, în a doua jumătate a anului 2019, și KARISMA 
IF, un insectofungicid, produs destinat culturilor mari în regim convenţional, cu un mod de acţiune nou și diferit 
faţă de pesticidele convenţionale de pe piaţă. De asemenea, având în vedere modul de formulare al produsului 
KARISMA IF, se preconizează volume mari de vânzări pentru acest produs deoarece acesta nu face parte din clasa 
neonicotinoidelor, adică poate fi comercializat inclusiv în perioada de înflorire a culturilor, atunci când 
majoritatea insecticidelor chimice sunt interzise. Un alt aspect important al produsului Karisma IF este că nu 
afectează albinele. 

Direcţia de dezvoltare către agricultura convenţională folosind materii prime de origine naturală este un trend 
aflat abia la început, dar cu rezultate foarte bune datorate modului diferit de acţiune versus pesticidele clasice, la 
care bolile și dăunătorii au dezvoltat rezistenţă de-a lungul anilor. 

Catalogul cu toate produsele din linia Karisma poate fi descărcat de aici. 

1.3 Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, ale filialelor 
sale sau ale societăţilor 
În scopul pregătirii companiei pentru listarea pe piaţa AeRO, compania a suferit unele modificări în cursul anului 
2019. Norofert Eco SRL si-a schimbat numele si forma de organizare,  devenind Norofert SA.  Norofert S.A. a 
stabilit relaţii de afiliere cu Norofert Fitofarma SRL, și Norofert Organics SRL, înfiinţate în anul 2017, în care deţine 
participaţii în proporţie de 99% din capitalul social, respectiv câte 1.980 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 
lei fiecare, din capital social total în valoare de 20.000 lei. În timp ce activitatea de producţie a biostimulatorilor și 
produselor fitosanitare destinate agriculturii ecologice revine societăţii Norofert S.A., Norofert Fitofarma S.R.L 
are, ca principală activitate, producţia de produse microambalate destinate gospodăriilor și activităţilor tip 
hobby, iar Norofert Organics S.R.L. depozitează și comercializează produsele Norofert S.A. 

 
*Restul de 1% este deţinut de Vlad Popescu. 

1.4 Descrierea achiziţiilor și/sau înstrăinărilor de active 
În 2019, Norofert SA a achiziţionat: 

- 99% participaţie în Norofert Organics SRL (CUI:38132351); 
- 99% participaţie în Norofert Fitofarma SRL (CUI: 38131402). 
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În urma succesului plasamentului privat în iulie 2019, compania a investit in achiziţia următoarelor active, 
necesare desfășurării activităţii de producţie. Următoarele articole au fost achiziţionate în cursul anului 2019 
pentru fabrica din Filipeștii de Pădure: 

- 15 bazine de inox de 1500 L cu sistem de barbotare și dozare automată a materiei prime; 
- 6 bazine de inox de 2500 L cu sistem de temperatură controlată, sistem de barbotare și pompă de 

evacuare a amestecului către linia de ambalare; 
- Linie de ambalare în bidoane de 20, 10 si 5 L; 
- Linie de etichetare bidoane 20, 10 si 5 L; 
- Presă pastile efervescente de mare capacitate, cu forţă de presare reglabilă, amplasată într-o cameră cu 

temperatură și umiditate controlate; 
- Motostivuitor 2.5t, liză electrică 1.5t și lize manuale de 700 kg; 
- Laborator de evaluare mostre pentru loturile de produs, analize de sol și analiza proprietăţilor fizico-

chimice ale produselor proprii. 
 
Următoarele active au fost cumpărate în 2019 pentru instalaţia de producţie din Filiași: 

- 3 rezervoare alimentare de oţel capacitate 1500 L; 
- 3 rezervoare alimentare de oţel capacitate 200 L; 
- Compresoare de aer, generatoare de energie electrică; 
- 1 motostivuitor marca Toyota. 

 
Valoarea totală a activelor fixe achiziţionate în cursul anului 2019, menţionate mai sus, în scopul desfășurării 
activităţilor de producţie în fabricile de la Filipeștii de Padure și Filiași a fost de 718.862,21 lei net.  

În cursul anului 2019, compania a achiziţionat în leasing următoarele mijloace de transport, în valoare totală de 
336.149 euro (inclusiv avans) din care 113.535 euro au fost deja plătiţi în cursul anului 2019. Compania a 
achiziţionat autoturismele pentru a permite echipei de vânzări să își desfășoare activitatea, care constă în 
deplasări către zone dificil accesibile, terenurile agricole ale fermierilor (clienţii grupului) fiiind amplasate 
geografic în toată România: 

- 14 autoturisme Jeep Renegade;  
- 1 autoturism Dacia Duster; 
- 1 autoturism Mercedes G-Class (rulate). 
 

Cele 16 autovehicule au fost achiziţionate sub contract de leasing de 5 ani cu OTP Leasing, plăţile fiind corelate 
cu evoluţia anotimpurilor agricole. Astfel, compania efectuează prima plată în august (după recolta de grâu) și a 
doua plată în octombrie (după recolta de porumb și floarea soarelui). 

În cursul anului 2019 nu a fost înstrăinat niciun activ. 

1.5 Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii emitentului  

ELEMENTE ALE PERFORMANTEI FINANCIARE 
Cifra de afaceri: La nivel de grup, în 2019, Norofert a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 14.86 milioane 
lei, în creștere cu 64% faţă de aceeași perioadă a anului precedent. La sfârșitul anului 2019, veniturile totale din 
exploatare au fost de aproape 14.8 milioane lei, o creștere de 59% faţă de 2018, care ia în considerare și ajustarea 
stocurilor deţinute de companie în cursul anului 2019. Creșterea s-a datorat în primul rând extinderii portofoliului 
de produse, de la 24 la 60, în cursul celei de-a doua jumătăţi a anului 2019, lansării a două linii noi de produse - 
Norofert Karisma, pentru agricultura convenţională, și Norofert Fito pentru grădinărit, și extinderii echipei de 
vânzări. 
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Cheltuielile de exploatare au ajuns la sfârșit de 2019, la 9.51 milioane lei, astfel încât rezultatul operaţional a fost 
de 5.29 milioane lei, o creștere 13% faţă de rezultatele din 2018. Întrucât creșterea veniturilor a fost direct legată 
de investiţiile făcute, acestea din urmă au condus și la o creștere previzibilă a cheltuielilor consolidate cu 106%, 
de la 4,6 milioane lei în 2018, la 9,51 milioane de lei în 2019. Creșterea costurilor a fost anticipată de companie și 
a fost comunicată anterior cu ocazia plasamentului privat și a publicării raportului financiar la 31.10.2019, ea fiind 
susţinuta în principal de investiţiile ample realizate pe următoarele direcţii: 

- Extinderea echipei de vânzări cu 15 membri noi; 
- Extinderea echipei de back-office cu 18 noi membri (inclusiv suport, analiza riscurilor de credit, logistică, 

conformitate, export, marketing și contabilitate); 
- Închirierea și dotarea unei noi fabrici în Filipeștii de Pădure, cu un spaţiu de producţie de 2.400m2 și 

800m2 spaţiu de depozitare (în prezent cea mai mare unitate de producţie de îngrășăminte organice din 
România) cu 4 linii de producţie, pentru îngrășăminte lichide organice, îngrășăminte lichide 
convenţionale, tablete efervescente și îngrășăminte granulare de sol; 

- Dezvoltarea unui laborator de analiză a produselor; 
- Dezvoltarea liniei de multiplicare a bacteriilor și microorganismelor; 
- Leasing de 16 automobile, cu tracking GPS, pentru echipa de vânzări; 
- Achiziţionarea unui sistemul CRM (în curs de implementare); 
- Automatizarea completă a liniei de producţie Norofert FITO; 
- Achiziţionarea de materii prime pentru ciclul de producţie 2019-2020; 
- Achiziţionarea de seminţe de grâu, îngrășăminte cu azot (produse de o terţă parte) și erbicide (produse 

de o parte terţă) necesare pentru comercializarea liniei Karisma către fermierii convenţionali. 
 

Cheltuieli privind mărfurile: în scopul promovării liniei Karisma recent lansată în rândul fermierilor convenţionali, 
Norofert a dezvoltat pachete speciale, care sunt vândute direct fermierilor, prin intermediul echipei de vânzări. 
Pachetul conţine boabe de grâu, îngrășăminte Karisma (5 produse), precum și un erbicid și un îngrășământ cu 
azot produse de o terţă parte. Norofert nu produce erbicide sau îngrășăminte cu azot, dar sunt esenţiale în 
agricultura convenţională, astfel încât acestea au trebuit să fie incluse pentru ca pachetul special să fie unul de 
succes. Evoluţia costurilor mărfurilor, de la 827,830 lei în 2018 la 4,606,531 lei în 2019, este reprezentată de 
seminţele de grâu, erbicidele și îngrășămintele cu azot de la producători terţi, pe care Norofert le-a achiziţionat 
în scopul promovării liniei Karisma. Este important să subliniem aici că vânzarea pachetelor special concepute 
pentru a promova linia Karisma, are ca rezultat o marjă de profit mai mică, decât spre exemplu, vânzarea de 
produse din linia Organics. Acest lucru este cauzat de faptul că produsele Karisma sunt vândute în pachete care 
includ produse terţe, care sunt vândute cu marjă minimă. Aceasta înseamnă că, deși veniturile companiei au 
crescut din cauza promovării și vânzării liniei Karisma, marja de profit, exprimată în procente (%) este mai mică. 

Cheltuieli cu personalul: creșterea semnificativă a cheltuielilor cu personalul, de la 695,254 lei în 2018 la 
1,964,869 lei în 2019, a fost determinată de faptul că, în urma plasamentului privat din iulie 2019, echipa Norofert 
a crescut cu 32 de noi membri, iar la nivel de grup numărul angajaţilor a ajuns la 45 persoane la finalul anului 2019. 

Rezultat operaţional: majorarea cheltuielilor, mai precis a costurilor pentru bunuri și cheltuieli cu personalul, 
reprezintă modificarea modelului de afaceri a companiei survenit în urma implementării planului de dezvoltare 
pentru care Norofert a  atras investiţia prin plasamentul privat din luna iulie 2019.  

Rezultatul financiar a fost o pierdere netă de 75,9 mii lei, în creșterea faţă de cea de 30,6 mii lei înregistrată în 
2018. Aceasta a fost cauzată de creșterea finanţărilor externe printre care leasingul autoturismelor prin OTP 
Leasing și linia de credit de la Alpha Bank. 

Profitul net înregistrat in 2019 a fost de 4.62 milioane lei, în creștere cu 3% faţă de 4.47 milioane lei din anul 
precedent. Marja de profit net a scăzut în principal din cauza investiţiilor efectuate începând cu luna august 2019. 
De asemenea, așa cum s-a menţionat anterior, a doua jumătate a anului reprezintă pentru Norofert un sezon în 
care se vând în principal produse cu marjă de profit redusă, faţă de prima jumătate a anului când se vând produse 
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cu marjă  de profit ridicată. Este important de menţionat aici și că, având în vedere faptul că plasamentul privat 
s-a desfășurat în iulie 2019, compania nu a avut încă șansa să înregistreze un prim semestru dintr-un an care să 
beneficieze de impulsul adus de finanţarea primită. 

Rezultat net: în urma modificării structurii de afaceri, precum și a creșterii vânzărilor la nivel de grup și individual, 
impozitele plătite de companie au crescut semnificativ (+245%, de la 170.447 lei in 2018 la 588.672 lei in 2019), 
reducând astfel rezultatul net înregistrat la nivel consolidat. Mai precis, Norofert Organics și Norofert Fitofarma 
au crescut veniturile peste pragul permis companiilor care beneficiază de 1% impozit pe venit și au migrat către 
categoria de companii care plătesc 16% din impozitul pe profit. 

Repartizarea profitului: Luând în considerare profitul net înregistrat de Norofert SA în 2019, în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor, care va avea loc pe 28 aprilie 2020, conducerea ar dori să propună acţionarilor 
capitalizarea sumei de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019. Prin urmare, pe ordinea de zi a 
AGA veţi găsi printre altele, aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu suma de 2.407.182 lei, prin 
emisiunea unui număr de 6.017.955 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acţiune. Repartizarea acţiunilor 
nou emise se va face după formula trei acţiuni nou emise pentru fiecare acţiune deţinută. 

POZITIA FINANCIARA 
Active circulante: Activele circulante, care reprezentau, la sfârșitul anului 2019, 92% din total active, au fost de 
24.66 milioane lei. Ca structură, stocurile reprezintă 18% din activele circulante, iar creanţele 71%. La sfârșitul 
anului 2019, la nivel de grup, stocurile erau de 4.83 milioane lei, o creștere de 199% faţă de 2018, în timp ce 
valoarea creanţelor a fost de 18.98 milioane lei (+175%). Creșterea inventarului a fost determinată în principal de 
strategia de vânzare adoptată de Norofert pentru linia Karisma, care include vânzarea de produse realizate de 
terţe părţi. În plus, în 2019 inventarul a inclus și unele mărfuri care au fost deja vândute, dar care nu au fost încă 
trimise clienţilor și în baza contractului de custodie, acestea sunt încă în stocul Norofert în loc să se afle la client. 
Acest aspect este determinat de faptul că unii dintre clienţi solicită o astfel de operaţiune în cazul în care nu au o 
capacitate suficientă pentru depozitare. 

Creanţe comerciale: termenul de plată standard în sectorul agricol este cuprins între 280 și 360 de zile și acesta 
este termenul de plată care se aplică tuturor produselor vândute de la liniile Organics și Karisma, aspect ce explică 
volumul mare de creanţe comerciale. Singura excepţie o fac produsele din linia FITO, care au un termen mediu 
de plată de 90 de zile. Creșterea creanţelor este direct legată de creșterea veniturilor pe parcursul anului 2019. În 
plus, un număr limitat de creanţe neachitate de către clienţii non-performanţi din anul 2018, când compania nu 
avea încă înfiinţat un Departament de Risc, sunt de asemenea incluse în 2019.  Pentru a diminua riscul de clienţi 
non-performanţi pe viitor, în decursul anului 2019 Norofert și-a dispersat semnificativ baza de clienţi pentru a nu 
depinde de clienţi individuali, ajungând de la 39 de clienţi la 1 iulie la 402 clienţi la 31 decembrie. În plus, compania 
a angajat un manager de risc care analizează capacitatea de plată a potenţialilor clienţi înainte de a stabili relaţii 
comerciale cu aceștia. 

Valoarea activelor imobilizate: în pondere de 8% din total active, a fost de 2.08 milioane lei la sfârșitul anului 
2019. Cea mai mare pondere o au imobilizările corporale, în valoare de 1.7 milioane lei, cu o pondere de 82%, în 
timp ce imobilizările în curs de investiţie reprezintă 15% din totalul de active imobilizate. În comparaţie cu 2018, 
valoarea activelor imobilizate a crescut cu 228%, în principal din cauza investiţiilor realizate în imobilizări 
corporale care au crescut anual cu 334%. 

Active imobilizate: în urma plasamentului privat, așa cum a fost transmis deja investitorilor, compania a investit 
capital în dezvoltarea fabricii din Filipeștii de Pădure, precum și în automatizarea instalaţiei de producţie pentru 
linia Fito de la Filiași, motiv pentru care activele imobilizate au crescut semnificativ comparativ cu anul 2018. 
Conducerea a decis să menţină producţia liniei Fito în Filiași, deoarece, în cazul în care producţia ar fi fost mutată 
în 2019 la Filipeștii de Pădure, unele dintre contractele cu distribuitorii mari, care au fost încheiate în S2 2019, ar 
fi putut fi pierdute din cauza incapacităţii de a asigura producţia continuă a liniei. În plus, având în vedere că fluxul 
de producţie pentru produsele Fito care sunt micro-ambalate este diferit faţă de fluxul de producţie pentru 
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produsele fabricate în cantităţi mari, precum cele din liniile Karisma sau Organics, nu a existat niciun beneficiu 
direct din mutarea producţiei în Filipești, în special în situaţia în care cheltuielile financiare necesare pentru 
menţinerea temporară a producţiei la Filiași au fost nesemnificative. Cu toate acestea, conducerea are în plan să 
mute întreaga linie de producţie la Filipeștii de Pădure în cursul anului 2020, pentru a avea toate liniile de 
producţie într-un singur loc și, astfel, să optimizeze complet costurile și monitorizarea. 

Datorii: La finalul anului 2019, la nivel de grup, datoriile totale ale grupului însumau 10.96 milioane lei. În acest 
context, în 2019, datoriile pe termen scurt, care reprezintă 91% din total datorii, au fost de 9.93 milioane lei, în 
creștere cu 138% în comparaţie cu situaţia consolidată din 2018. Creșterea vânzărilor, mai ales a pachetelor de 
grâu din toamnă, a condus către creșterea datoriilor pe termen scurt deoarece seminţele de grâu și erbicidul din 
pachetele oferite sunt achiziţionate de la furnizori, nefiind parte a producţiei Norofert. Datoriile pe termen lung, 
de 1.01 milioane lei, se menţin la un nivel relativ scăzut faţă de cele curente, 9% din total datorii. Cu toate acestea, 
au crescut cu 415% faţă de anul 2018, datorită leasingului financiar pe care compania l-a contractat în cursul 
anului 2019 pentru achiziţia a 16 autoturisme necesare activităţii echipei de vânzări. 

% DIN PIATA DETINUT 
Pe o piaţă a produselor fitosanitare și îngrășămintelor ecologice apreciata la 10-12 mil. euro, Norofert deţine o 
cotă de piaţă aproximativă de 30%, estimată prin raportarea numărului de hectare de cultura ecologică pentru 
care necesarul de fitosanitare / îngrășământ ecologic a fost acoperit de vânzările Norofert la numărul total de 
hectare de cultura agricola pe care se aplica inputuri ecologice. Potrivit așteptărilor conducerii Norofert, având în 
vedere faptul ca, in prezent, pe aceasta piaţă se comercializează aproape exclusiv produse fitosanitare si 
fertilizante foliare, creșterea capacitaţii de producţie si desfacere de îngrășăminte de sol organice va însemna 
consolidarea și amplificarea poziţiei concurenţiale.  

În România, se remarcă trei producători locali de inputuri pentru agricultura ecologică, BHS Bio Innovation S.R.L., 
Organic Fertilplant S.R.L. și Norofert S.A., dintre care, Norofert se evidenţiază ca lider prin profilul inovator 
confirmat cât și prin rezultatele economico-financiare, calculate în baza istoricului datelor financiare pentru anii 
2014-2018: 

a) Cifra de afaceri, 2014-2018    b) Rezultatul net / marja profitului net (2014-2018)  

 

Piaţa ţintă a Norofert este, însă, abordată în măsură importantă de producători străini prin importatori si 
distribuitori locali de inputuri deopotrivă ecologice si convenţionale, precum Naturevo SRL, Biochem SRL, Elliser 
Agro SRL sau distribuitori exclusivi de fitosanitare ecologice precum Sirio Organic SRL.  

Deși Norofert este lider pe piaţa de îngrășăminte organice din România, are în schimb o recunoaștere mică pe 
piaţă agricolă convenţională, unde trebuie să concureze atât cu companii locale cât și internaţionale, inclusiv cu 
jucători importanţi, precum Lebosol sau Intermag Polonia. 

Avantaje competitive ale Norofert pe piaţa de profil: 

- Preţuri corecte, aliniate la piaţa convenţionala; 
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- Creditare pe termen lung (180 – 280 zile); 
- Gama completa de produse; 
- Produse inovative; 
- Acoperire naţională prin distribuitorii parteneri; 
- Disponibilitate imediată a produselor; 
- Livrare In 24-48 ore prin servicii specializate; 
- Posibilitatea achiziţionării de la clienţi a unei parţi din producţie în compensare cu creanţa; 
- Servicii integrate pre / post vânzare; 
- Consultanta de specialitate, atât în domeniul tehnic agricol, cat si în materie de legislaţie; 
- Apartenenţa la asociaţii profesionale din domeniu; 
- Notorietatea brandului și a produselor. 

EXPORT 
Norofert S.A. își propune extinderea și creșterea notorietăţii în sectorul agriculturii ecologice din Europa și la nivel 
mondial. Norofert este deja prezentă cu produsele sale în Republica Moldova și Grecia, cu toate acestea, 
ponderea acestora în cifra de afaceri aferentă anului 2019 a fost relativ scăzută, și anume în jur de 3%. Conducerea 
intenţionează să se extindă și mai mult în viitorul apropiat, primele demersuri către penetrarea pieţelor 
americane fiind deja demarate. 

Obiectivul pe termen mediu al Norofert (3-5 ani) este ca 50% din veniturile consolidate ale companiei sa provină 
de pe pieţele din afara României. În urma plasamentului privat derulat în iulie 2019, au apărut noi oportunităţi de 
dezvoltare a prezenţei Norofert la nivel internaţional, în special prin intrarea pe piaţa americana, dar conducerea 
și echipa de vânzări au fost abordate și de fermieri și distribuitori din alte tari precum Iordania, Maroc, Kazahstan 
și Coreea de Sud. Compania a primit un feedback foarte pozitiv si un interes deosebit pentru inovaţie sa cheie, 
tableta efervescenta ceea ce susţine extinderea ariei de activitate pe pieţele externe.  

Atingerea acestui obiectiv, de a avea 50% din venituri provenite de pe pieţele externe, va necesita o investiţie 
semnificativa din partea companiei deoarece intrarea într-o piaţă nouă este însoţită de costuri pentru 
omologarea fiecărei formule in parte. Cu toate acestea ambiţia Norofert este de a deveni un jucător regional și 
de a pune produsele sale inovative la dispoziţia fermierilor din întreaga lume. 

1.6 Evaluarea nivelului tehnic al emitentului 
Principala piaţă de desfacere a produselor Norofert in 2019 a fost România, cu canale de distribuţie diferite pentru 
fiecare dintre cele 3 linii de business. Gama Organics ajunge in fermele mari de agricultura ecologica prin 
intermediul agenţilor de vânzări. Gama Karisma se desface prin intermediul echipei de vânzări, care acţionează 
ca suport vânzări pentru distribuitorii locali cu care Norofert are contract. Așadar, negocierea și prezentarea 
produselor se face de către agenţi dar facturarea se face de către distribuitorii locali. Gama Fito este distribuită 
prin intermediul unor lanţuri de fitofarmacii, aproximativ 400 locaţii (Agrii și RodBun) și retaileri online 
(republicabio.ro). Pentru 2020 se încearcă pătrunderea in lanţurile de bricolaj, la secţiunea gardening. 

Întrucât doua din cele trei game de produse au fost lansate in T3 2019, ponderea lor poate fi doar previzionata 
pentru 2020, după cum urmează: Gama Organics 40% din cifra de afaceri, Gama Karisma 55% si gama Fito 5% 
din cifra de afaceri, cu tendinţă de creștere pentru Gama Karisma și Gama Fito pentru următorii 2 ani. 

Producţia de inputuri agricole pe parcursul anului 2019 a evoluat în felul următor: 
 

Volumul producţiei 2017 2018 2019 

INGRASAMINTE  73,000 (lichid) 74,400 l (lichid) 120,000 l (lichid) 
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INSECTICIDE  25,417 l 35,075 l 30,000 l 

FUNGICIDE  12,7621 l 35,400 l 29,000 l 

    
În ceea ce privește vânzările pe categorii de produse, acestea se prezintă astfel: 
 

Vânzări pe categorii de produse 
(% din total vânzări) 2017 2018 2019 

FERTILIZANTI  47% 30% 40% 

INSECTICIDE  25% 30% 20% 

FUNGICIDE  21% 25% 20% 

TRATAMENT SAMANTA 3% 5% 9% 

PRODUSE SPECIALE n/a 3% 1% 

INGRASAMINTE DE SOL GRANULATE 4% 7% 10% 

 
Gamele Karisma si Fito primesc pentru anul 2020 finanţare in vederea continuării pătrunderii in piaţa. Karisma se 
afla într-o piaţa foarte aglomerata de produse similare si se depune un efort considerabil pentru distanţarea fata 
de concurenta prin packaging, formulare si politica de preturi. Tombola “In Tandem cu Norofert”, prin care se 
acorda premiu un Mercedes X Class este gândita special pentru marketarea gamei Karisma si aduce un plus de 
venituri in sezonul de primăvara prin condiţionarea participării la tombola de vânzare cu plata in avans, lucru greu 
de atins in aceasta perioada a anului, fără a încuraja fermierii in acest sens. 

Gama Fito, destinata grădinilor, serelor si solariilor, produsa pe linia speciala de micro ambalate (100ml, 250ml si 
500g) va intra in mai multe fitofarmacii in anul 2020. Un “spin-off” de sine stătător al gamei Hobby va fi 
formularea produselor ca “ready made”, adică diluarea lor si ambalarea in recipient cu pulverizare pentru o gama 
de clienţi casnici (flori ornamentale, plante de apartament). 

1.7 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse 
import) 

Materia prima utilizata de Norofert pentru toate gamele de produse are o proporţie de 70/30 in favoarea surselor 
autohtone. In afara produselor imposibil de fabricat sau extras in Romania (aminoacizi vegetali din soia, roca 
fosfatica sau sulfat de potasiu), restul de materii prime sunt produse de Norofert (multiplicarea a 12 tipuri de 
microorganisme). 

Fluctuaţiile de preţ pentru principalele materii prime de import nu sunt semnificative, nefiind considerate 
commodities.  Există, in ultimii 5 ani o fluctuaţie medie de +-5% pentru aminoacizi sau roca fosfatica.  

Materiile prime se achiziţionează cu 3 luni înaintea debutului sezonului agricol pentru a permite un timp de 
producţie confortabil. In funcţie de forecasturi se adaptează fluxul de producţie si se introduc in producţie 
produse care acoperă 70% din forecast. In timpul campaniei, in funcţie de condiţiile pedo-climatice si/sau atacuri 
de dăunători sau boli, se produc comenzi spot, in mare parte de fitosanitare. 
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Principalii furnizori de seminţe si pesticide convenţionale, folosite pentru vânzarea pachetelor tehnologice cu 
îngrășăminte foliare sunt importatori și distribuitori locali, principalii 5 furnizori facturând, împreună̆, cel mult 
16,3% din valoarea totală a comenzilor. Norofert nu a dezvoltat relaţii de dependentă faţă de un singur furnizor, 
iar clasificarea de mai jos variază de la an la an. Compania își alege furnizorii în primul rând în funcţie de calitatea 
produselor, dar și a raportului competitiv preţ-calitate, care asigură menţinerea integrităţii formulelor Norofert. 

Primii cei mai importanţi 5 furnizori, după ponderea în valoarea totala a comenzilor in 2019: 

Nr. crt. Denumire furnizor Pondere In valoarea totala a comenzilor 

1. AGRO EST MUNTENIA SRL 8.15% 

2. KWS SEMINTE SRL   4.99% 

3. ALPHA PARTNERS SRL  1.44% 

4. ALCEDO SRL 1% 

5. CHEMARK SRL 0.75% 

 

1.8 Evaluarea activităţii de vânzare 
Distribuţia produselor Norofert se face prin canale directe către fermierii mari prin echipa de vânzări Norofert, 
respectiv printr-o reţea de distribuitori locali în cele mai importante noduri ale ţării în sectorul agricol. Pentru anul 
2019, 65% din vânzările Norofert au provenit de la distribuitori, 23% de la fermieri mari si aproximativ 12% au fost 
vânzări către fermieri mici. 

Campaniile agricole sunt compuse din două faze din punct de vedere al procesului de vânzare inputuri. Prima fază 
cuprinde campania de early sales, care se desfășoară cu 3-4 luni înainte de debutul sezonului de semănat. În 
această perioadă se acordă discounturi mai mari pentru plata în avans și pachete tehnologice alcătuite din 
îngrășăminte, pesticide și erbicide. În general, fermierii cu o capitalizare mai bună profită de această campanie. 
Early sales reprezintă aproximativ 25-30% din vânzările pentru sezonul respectiv. A doua fază cuprinde campania 
de vânzări de la debutul sezonului de semănat, care este de altfel și cea mai aglomerată. În această perioadă, 
timpul de livrare, disponibilitatea produselor și agilitatea echipei de vânzări primează în faţa politicii de preţuri 
deoarece ratarea ferestrei optime de aplicare a inputurilor se traduce de multe ori în pierderi în cultură.  

Pentru Gama Organics, Norofert se bucură de statutul de unic producător de gamă completă de îngrășăminte și 
fitosanitare pentru agricultura ecologică din România. Așadar, compania are capacitatea de a oferi soluţii 
complete, de la tratament sămânţă până la tratamente post-recoltare către principalele culturi agricole de 
cereale, oleaginoase, pomi fructiferi, legume. Concurenţa este reprezentată de firme importatoare și 
distribuitoare, ce importă pe piaţa autohtonă în principal din ţări precum Spania, Italia, Germania sau Franţa. Se 
observă o creștere mică a companiilor concurente în această nișă.  

Gama Karisma se află printre cele mai concurenţiale ramuri ale agribusinessului, cea a biostimulatorilor și 
produselor specializate. Influxul de produse de import dar și autohtone face din aceasta piaţă un loc în care preţul 
primează iar calitatea este pe locul doi. În ceea ce privește mărirea cotei de piaţă, dispersia riscului este una din 
priorităţile principale ale Norofert, într-o piaţă în care creditarea la recoltă, undeva la 270-300 zile, este un 
standard. Pentru a diminua expunerea la riscul de neîncasare a creanţelor specific acestui sector, Norofert a 
implementat o politică de atentă selecţie a clienţilor excluzând fermierii mici fără istoric de buni platnici și s-a 
orientat spre fermieri mari din agricultura ecologică și convenţională. Prin Departamentul de Risc, creat în august 
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2019, triajul și eligibilitatea la finanţare a clienţilor a devenit mult mai riguroasă, reducând dar nu eliminând în 
totalitate riscul de neplată.  

Pentru linia de produse Fito, Norofert a semnat contracte de distribuţie și desfacere cu magazinul online 
RepublicaBio.ro, cu Agrii și RodBun, ultimul menţionat deţinător al unui lanţ de 70 de fitofarmacii acoperind 
întreagă tara și colaborator cu alte aproximativ 100 fitofarmacii. Majoritatea vânzărilor generate în 2019 către 
micii fermieri au fost generate prin vânzări de produse din gama Karisma. Gama Fito s-a îndreptat, prin 
fitofarmacii, către consumatorii casnici. 

Structura portofoliului de clienţi  
(% din total vânzări) 2017 2018 2019 

CLIENTI-DISTRIBUITORI 40% 60% 65% 

MARI FERMIERI 40% 30% 23% 

MICI FERMIERI 20% 10% 12% 
 
Eforturile de vânzări au fost susţinute în două moduri. În primul rând, prin intermediul echipei de vânzări care s-a 
alăturat companiei în august 2019, responsabilă în principal de contactarea clienţilor și informarea despre 
produsele Norofert Group și educarea acestora despre beneficiile agriculturii ecologice și a utilizării produselor 
fabricate de emitent. Lista completă a echipei de vânzări, împreună cu împărţirea lor pe teritoriul României poate 
fi găsită pe site-ul Norofert. În al doilea rând, emitentul a desfășurat două campanii promoţionale de marketing 
pe parcursul anului 2019, care au costat în total aproximativ 70.000 de euro și au inclus: promoţionale pentru 
Gama Karisma si Organics, 6 întâlniri cu fermierii si costuri de înfiinţare, întreţinere si urmărire a loturilor 
demonstrative cu Karisma si Organics. 

 2017 2018 2019 

CAMPANII DE PROMOVARE PRIN 

PUBLICITATE SAU OFERTE SPECIALE 
0 1 (€50,000) 2 (€70,000) 

NUMAR AGENTI DE VANZARI 4 3 14 
 

În plus, pe parcursul anului 2019, Norofert a organizat 6 întâlniri cu fermieri ce practică agricultura convenţională, 
ocazii în care echipa Norofert a prezentat avantajele și beneficiile conversiei către agricultura ecologică prin 
utilizarea de produse Norofert. Conducerea consideră aceste întâlniri de o importanţă fundamentală, deoarece 
oferă oportunităţi unice de a construi relaţii cu fermierii ce practică agricultura convenţională, care pot folosi mai 
întâi produsele Karisma și apoi, ca un al doilea pas, să facă tranziţia către agricultură ecologică folosind linia 
Norofert Organics. 

Nu în ultimul rând, în cursul anului 2019, compania și-a sporit prezenţa în presa românească și internaţională, 
inclusiv reportaje TV. Apariţiile mass-media s-au concentrat atât pe publicaţii de tip business (DIGI24, Ziarul 
Financiar, Wall-Street, Profit, Forbes, NewMoney, etc.), dar și pe publicaţii specializate dedicate fermierilor, cum 
ar fi AgroTV. 

In ceea ce privește dependenta de clienţi, în cursul anului 2019, următoarele 5 companii au reprezentat cei mai 
mari clienţi pentru Norofert Group: 
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Nr. crt. Denumire client Pondere in cifra de afaceri 

1. BIOAGRIFERT SRL 22% 

2. BIO CONSULTING CENTER 

DELTA SRL 
8% 

3. CEREALBIO SRL 5% 

4. AGRO IULIA SRL 2,7% 

5. EMILIANA WEST ROM SRL 1% 

 
în decursul anului 2019, Norofert și-a dispersat semnificativ baza de clienţi pentru a nu depinde de clienţii 
individuali (39 de clienţi la 1 iulie 2019 vs. 300 clienţi la 31 decembrie 2019). În plus, compania a angajat un 
manager de risc care analizează capacitatea de plată a potenţialilor clienţi înainte de a stabili relaţii comerciale 
cu aceștia. Dependenţa cea mai mare din portofoliu se plasează la distribuitorul Bioagrifert SRL, cu un procent 
de 22%. Acest distribuitor acţionează, susţinut de 3 reprezentanţi de vânzări Norofert pe zonele Constanţa și 
Tulcea, cu concentrare 80% pe agricultura ecologică. Compania Bioagrifert SRL este deţinută și condusă de Mișu 
Constantin, fost agent de vânzări Norofert și are în portofoliu exclusiv produse fabricate de emitent. 

1.9 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul emitentului  
Echipa Norofert a ajuns, în anul 2019, la un număr mediu de 33 salariaţi raportând la 31.12.2019 un număr efectiv 
de 45 de angajaţi. 27 de angajaţi au contract de angajare cu Norofert SA, 3 cu Norofert Organics SRL și 15 cu 
Norofert Fitofarma SRL. Distribuţia personalului Norofert pe funcţii la nivel de grup: 

Departament Angajaţi 

DEPT. VANZARI 13 

DEPT. ADMINISTRATIV/CONTABILITATE 12 

DEPT. LOGISTICA 3 

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 6 

CONFORMITATE 1 

DEPT. EXPORT 1 

LABORATOR 1 

UNITATEA DE PRODUCTIE 8 

TOTAL 45 
 

Vă rugăm să reţineţi că a existat și o fluctuaţie a personalului, unii dintre membrii echipei părăsind compania pe 
parcursul anului 2019. Deși 15 colegi de vânzări noi s-au alăturat echipei anul trecut, la sfârșitul anului doar 13 
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dintre aceștia mai erau în companie. Având obiective de vânzare foarte stricte, unii reprezentanţi de vânzări au 
fost nevoiţi să renunţe înainte de sfârșitul anului. 

În cadrul personalului Norofert, 11,1% sunt persoane cu vârsta între 20-29 ani și 88,9% au peste 29 ani. Dintre 
angajaţi grupului, 48,9% sunt persoane cu studii superioare, și 51,1% cu studii medii. 

Relaţiile organizatorice și structura ierarhic-funcţională pot fi analizate în următoarea organigramă: 

 
 
1.10 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra 
mediului înconjurător  
Norofert SA deţine un aviz de mediu complet pentru toate activităţile de producţie, emis de Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului Prahova. Facilităţile de producţie și echipamentele sunt noi sau modernizate și 
respectă cerinţele privind protecţia mediului și a sănătăţii și securităţii în muncă.  

Agricultura ecologică reprezintă un sistem integrat de agricultură care urmărește sustenabilitatea, creșterea 
fertilităţii solului și a diversităţii biologice, în timp ce interzice, cu rare excepţii, utilizarea de pesticide sintetice, 
antibiotice, îngrășăminte sintetice, organisme modificate genetic și hormoni de creștere. Pentru toate liniile sale 
de producţie, inclusiv Karisma pentru agricultura convenţională, Norofert folosește numai ingrediente naturale, 
materii prime de origine vegetală și animală, fără a avea un impact negativ asupra mediului.   

Nu exista litigii legate de protecţia mediului înconjurător.  
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1.11 Evaluarea activităţii de cercetare și dezvoltare  
În cursul anului 2019, Norofert a desfășurat activităţi de cercetare și dezvoltare, ceea ce pentru emitent înseamnă 
dezvoltarea și îmbunătăţirea formulărilor inputurilor sale agricole. În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia 
acestor eforturi. În 2019, Norofert a dezvoltat 25 de produse noi, printre care linia FITO pentru grădinărit și 
fermieri mici lansată în mai 2019, linia Karisma, lansată în august 2019, noi completări la linia Organics și produse 
pentru o sub-linie Organics pentru Horticultură. 

Numărul de formule noi a crescut semnificativ, în principal datorită faptului că Norofert a dezvoltat o linie de 
etichete personalizate pentru 50 de produse (considerate „formule noi”) pentru Agrii. În paralel, toate formulările 
dezvoltate anterior de Norofert au fost îmbunătăţite în cursul anului 2019 pentru a se asigura că acestea au efect 
maxim asupra culturilor. 

Indicator 2017 2018 2019 

NUMĂRUL DE NOI FORMULE 12 19 50 

NUMĂRUL DE FORMULE ÎMBUNĂTĂŢITE 5 12 50 

NUMĂRUL DE NOI PRODUSE  7 7 25 

 
1.12 Evaluarea activităţii emitentului privind managementul riscului 

1.12.1 RISCURI PRIVIND EMITENTUL ȘI ACTIVITATEA SA 

RISCUL DE PRET – acesta reprezintă riscul ca preţul de piaţă al produselor vândute de companie sa oscileze in așa 
măsura încât sa facă nerentabile contractele existente. Deoarece compania este producător de inputuri agricole, 
aceasta are avantajul unic de a stabili preţul produselor pe care le vinde, desigur în concordanţă cu preţurile altor 
producători activi pe piaţă. În sectorul agricol, se obișnuiește ca producătorii de inputuri agricole să stabilească o 
listă de preţuri standard relativ ridicate, ceea ce permite o marjă de profit semnificativă, apoi să ofere reduceri în 
funcţie de fiecare client individual, ţinând cont de termenul la care face plata și de cantitatea de produse 
cumpărată. Deţinerea unei liste de preţuri la un nivel ridicat permite companiei să aibă o politică de preţuri 
flexibilă, să gestioneze riscurile legate de preţuri și să se adapteze la schimbarea preţurilor pieţei de la o zi la alta, 
de la un client la altul. Chiar și cu reduceri semnificative, compania reușește în continuare să menţină un raport 
sănătos între costurile de producţie și costurile de vânzare, care includ și cheltuieli indirecte. În ceea ce privește 
preţurile pentru materiile prime utilizate pentru producţia de îngrășăminte, este important să subliniem că, în 
general, nu există fluctuaţii mari de preţuri, iar acestea sunt relativ scăzute, având în vedere preţul final de 
vânzare al produselor. Prin urmare, întrucât emitentul nu se implică în activitatea de distribuţie, care implică un 
risc semnificativ de preţ, expunerea sa la riscul de preţ este relativ mică. Singura excepţie în care compania este 
expusă riscului de preţ este în situaţia când achiziţionează seminţe sau produse terţe, așa cum s-a întâmpla în 
cazul promovării liniei Karisma. Cu toate acestea, produsele cumpărate de la terţi nu sunt vândute niciodată 
separat, ci doar în pachete special concepute care includ produsele proprii ale emitentului, contribuind astfel la 
atenuarea riscului. Fiind incluse în pachet, eventualele pierderi de marjă de la produse terţe sunt acoperite de 
marja mare de la alte produse din pachet, care sunt produse proprii. 

RISCUL DE LICHIDITATE – riscul de lichiditate este asociat deţinerii de active imobilizate sau financiare si de 
transformare a acestora in active lichide. Compania nu deţine active financiare, altele decât acţiuni la două 
companii fiice, Norofert Fito și Norofert Organics, dar deţine active fixe, majoritatea fiind reprezentate de 
echipamentul necesar pentru desfășurarea activităţilor zilnice la cele două instalaţii de producţie ale companiei. 
Compania nu intenţionează să vândă aceste active, deoarece sunt necesare pentru a asigura activitatea curentă. 
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RISCUL DE CREDIT – riscul ca Grupul să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor 
contractuale de către un client, care rezultă în principal din creanţele comerciale sau din posibila neîndeplinire a 
obligaţiilor din cadrul unor instrumente financiare. Compania este expusa riscului de credit in condiţiile in care 
specificul activităţii si modelul de business presupune creditarea clienţilor pe termene de peste 180 – 360 zile. 
Pentru a diminua expunerea la riscul de neîncasare a creanţelor specific acestui sector, Norofert a implementat 
o politică de atentă selecţie a clienţilor excluzând fermierii mici fără istoric de buni platnici și s-a orientat spre 
fermieri mari din agricultura ecologică și convenţională. Departament de Risc din cadrul companiei face o 
evaluare minuţioasă a fiecărui client trimis spre aprobare de către echipa de vânzări din teren. În urma acestei 
evaluări clienţii solvabili primesc o limită de credit, cu care pot achiziţiona produse din portofoliul Norofert. 

Acest Departament pentru gestionarea riscurilor a fost înfiinţat în urma plasamentului privat din iulie 2019. Rolul 
acestui departament este de a minimiza riscul de finanţare prin politici de risc adaptate pe linii de business 
(Norofert Karisma, Organics și Fito). Politica de risc are la bază definirea unui ansamblu de criterii de evaluare, 
criterii ce au în vedere o evaluare corectă a bonităţii clientului din punct de vedere comercial (tip partener, tip 
cultură, suprafaţă lucrată, istoric), juridic (litigii) și financiar (cifra de afaceri, număr angajaţi, incidente CRC, 
stocuri, etc.). Finanţarea sau acordarea unei limite de credit se efectuează în baza criteriilor mai sus menţionate, 
fiecare limită de credit fiind securizată de instrumente de garantare sau garanţii suplimentare solicitate în urma 
analizei clientului. Procesul de monitorizare clienţi ajută la identificarea unor eventuale situaţii / modificări din 
punct de vedere juridic și financiar intervenite în activitatea clientului căruia i s-a acordat LC (linie de creditare). 
Aceste situaţii pot conduce la modificarea deciziei de finanţare. Procesul de monitorizare se desfășoară din 
momentul acordării LC până în momentul încasării debitelor.  Procedura de Colectare debite este structurată pe 
perioade exacte care permit atât colectarea amiabilă cât și punerea în executare a garanţiilor, acolo unde este 
cazul. Toate aceste activităţi cuprinse în procedura de risc trebuie să permită o evaluare cât mai corectă a bonităţii 
clientului la momentul solicitării finanţării și a capacităţii de plată viitoare a acestuia, astfel încât decizia de 
finanţare să fie luată în condiţii de risc zero de nerecuperare la termen și în totalitate a finanţării acordate 
clientului. 

RISCUL VALUTAR - posibilitatea de a înregistra pierderi din contractele comerciale internaţionale sau din alte 
raporturi economice, din cauza modificării cursului de schimb al valutei in perioada dintre încheierea contractului 
si scadenta acestuia. Deoarece compania plănuiește extinderea pe alte pieţe internaţionale, din Europa sau SUA, 
va fi expusa acestui tip de risc. 

RISCUL DE CASH-FLOW – acesta reprezintă riscul ca societatea sa nu-si poată onora obligaţiile de plata la scadenta. 
Perioadele din an in care compania este expusă riscului de cash-flow sunt lunile de dinainte de recoltare (iunie 
pentru rapiţa, iulie pentru grâu si octombrie pentru floarea soarelui și porumb). O politică prudentă de gestionare 
a riscului de cash-flow implică menţinerea unui nivel suficient de numerar, echivalente de numerar și 
disponibilitatea finanţării prin facilităţi de credit contractate adecvat. Societatea monitorizează nivelul intrărilor 
de numerar previzionate din încasarea creanţelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate 
pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii. Riscul de cash-flow este limitat prin operatiuni de factoring pe 
clientii eligibili si campanii de marketing prin care se incurajeaza plata in avans a unor produse in schimbul unor 
discounturi mai mari.  

RISCUL ASOCIAT RATELOR DOBANZILOR SI SURSELOR DE FINANTARE - in cazul deteriorării mediului economic in 
cadrul căruia operează emitentul, acesta s-ar putea găsi in imposibilitatea contractării unui nou credit in condiţiile 
de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanţare si ar afecta in mod negativ 
situaţia financiara a companiei.  

RISCUL AFERENT BUNURILOR DETINUTE DE COMPANIE SI DEPRECIERE A STOCURILOR - la 31 decembrie 2019, 
inventarul activelor curente ale Norofert includeau mărfuri cu o valoare totala de 4.33 milioane lei. Aceste mărfuri 
sunt seminţe de grâu, îngrășăminte cu azot si îngrășăminte de sol produse de o terţa parte, care au fost 
achiziţionate de Norofert cu scopul de a le include in pachetele speciale de promovare a liniei Karisma. Pachetele 
sunt o parte integranta a strategiei de marketing de promovare a liniei Karisma in rândul fermierilor ce practica 
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agricultura in regim convenţional. Deși aceste produse sunt vândute cu o marja de profit nesemnificativa, a eistat 
riscul ca aceste mărfuri sa nu fie revândute de Norofert în totalitate în 2019, aducând riscul ca seminţele de grâu 
sa se deterioreze din mai multe motive (vreme, condiţii atmosferice sau de păstrare doar pentru a menţiona 
câteva) si sa nu poată fi in condiţii optime de a fi revândute. In cazul in care aceste riscuri se vor realiza, acestea 
vor avea un efect direct, negativ asupra rezultatului financiar al companiei. In orice caz, seminteţele de grâu sunt 
păstrate in condiţii optime și pot fi reanalizate în acest ani de către instituţiile abilitate si pot fi puse din nou pe 
piaţă in vederea valorificării începând cu septembrie 2020. Seminţele de grâu ramase pe stoc reprezintă 
aproximativ 25% din valoarea totala a mărfurilor menţionate mai sus, restul produselor având o perioada de 
valabilitate de minim 2 ani de la data fabricaţiei (termen de valabilitate: septembrie 2021), existând timp 
suficient, respectiv 4 campanii agricole, pentru a fi valorificate. Cu toate acestea, compania va face tot ce ii sta in 
putere pentru ca aceste riscuri sa nu se materializeze, însă conducerea considera ca este esenţial sa informeze 
acţionarii despre existenta acestora. 

RISCUL ASOCIAT CU PERSOANELE CHEIE - compania, activă într-o industrie de nișă, a agriculturii ecologice, într-o 
piaţă in expansiune, desfășoară o activitate ce necesita cunoștinţe si specializare ridicate. Compania depinde de 
recrutarea si păstrarea personalului din conducere si a angajaţilor calificaţi. Rentabilitatea pe termen mediu si 
lung a companiei depinde, in mare măsura, de performanta angajaţilor calificaţi, a personalului si conducerii 
executive, deosebit de importanţi pentru dezvoltarea viitoare a grupului Norofert. Prin urmare, exista 
posibilitatea ca, in viitor, compania sa nu își poată păstra directorii executivi ori personalul cheie implicat in 
activităţile companiei ori sa nu poată atrage alţi membrii calificaţi in echipa de conducere sau persoane cheie, 
ceea ce ar afecta poziţia de piaţă precum si dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din 
conducere, cat si a angajaţilor cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, poziţiei 
financiare si rezultatelor operaţionale ale companiei.  

RISCUL DATORAT SPECIFICULUI ACTIVITATII – societatea activează in domeniul agriculturii pe nișă de produse 
destinate in special agriculturii ecologice. Ca urmare a strategiei la nivelul Uniunii Europene si României, fermierii 
beneficiază in fiecare an de subvenţii care susţin semnificativ activitatea agricultorilor. Deși nu sunt cunoscute 
informaţii in acest sens, daca in viitor aceasta strategie suferă ajustări/modificări in direcţia scăderii subvenţiilor, 
aceasta se poate răsfrânge negativ si asupra clienţilor societăţii, cu impact potenţial pe partea de încasare a 
creanţelor si/sau noilor comenzi de produse către Norofert. 

RISCUL DE POPRIRE A CONTURILOR EMITENTULUI - poprirea conturilor este o măsura de executare silita care poate 
fi aplicata pentru o companie. Astfel, conturile emitentului pot fi blocate ca rezultat al popririi, in cazul in care 
creditori ai emitentului solicita aceasta măsura pentru a-și recupera creanţe. Poprirea conturilor emitentului 
atrage blocarea sumelor din conturile poprite si poate conduce la îngreunarea sau imposibilitatea companiei de 
a-și onora obligaţii ulterioare, in termenii agreaţi. 

RISCUL OPERATIONAL - Ciclul agricol romanesc este împărţit in doua sezoane principale, fiecare având o influenta 
diferita asupra performantei financiare a companiei: 

- Februarie-mai, cu activitate de vârf în lunile martie-aprilie, este sezonul pentru semănatul culturilor de 
floarea-soarelui și porumb precum și aplicarea tratamentelor pentru grâu și seminţe de rapiţă 
însămânţate în toamnă care au ieșit din iarnă (adică au germinat și au supravieţuit sezonului de iarnă). 
Pentru cultivarea și tratarea acestor culturi, Norofert vinde produse proprii care au cea mai mare marjă 
de profitabilitate. Astfel, în prima jumătate a fiecărui an, compania generează majoritatea profitului 
total.  

- August-octombrie, cu activitate de vârf de la mijlocul lunii septembrie până la sfârșitul lui octombrie, este 
sezonul pentru semănatul culturilor de grâu și rapiţă. În timpul acestei campanii, Norofert vinde în primul 
rând pachete special concepute care conţin seminţe, erbicide și îngrășăminte. Aceste pachete, alături de 
produsele liniei Karisma, includ și alte produse (seminţe de grâu, erbicide și îngrășăminte cu azot) care nu 
sunt produse de Norofert, cauzând astfel o marjă de profitabilitate mai mică. Din acest motiv, în a doua 
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jumătate a anului, Norofert înregistrează, în general, venituri mari dar profituri mai mici comparativ cu 
prima jumătate a anului.  

In funcţie de condiţiile meteo ciclurile se pot extinde pe perioada specificata mai sus, afectând astfel vânzările 
companiei, in special vânzările produselor din liniile Norofert Organics si Norofert Karisma. Linia pentru fermieri 
mici si hobby gardening, Norofert FITO, este singura care nu este influenţată in mod semnificativ de sezoanele 
agricole. Astfel, linia de producţie a produselor FITO funcţionează tot timpul anului si este de așteptat sa asigure 
Grupului un flux constant de numerar, deoarece termenul de plata pentru linia FITO este mai favorabil, 90 de zile 
fata de 280-360 de zile pentru celelalte doua linii. 

RISCUL PIERDERII REPUTATIEI - este un risc inerent activităţii emitentului, reputaţia fiind deosebit de importanta 
in mediul de afaceri, mai ales in cazul in care societatea dorește extinderea activităţii si pe alte pieţe. Capacitatea 
de a-și extinde portofoliul, in vederea dezvoltării activităţii, tine de recunoașterea mărcii emitentului si de 
impunerea produselor pe pieţele ţinta. 

RISCUL ASOCIAT PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII - compania vizează o creștere sustenabila, ca direcţii 
strategice de dezvoltare a activităţii principale, Norofert își propune creșterea cotei de piaţă si a volumului 
vânzărilor in Romania pe fondul intensificării absorbţiei pieţei pentru inputuri certificate ecologic si al reorientării 
spre desfacere predominant prin mari distribuitori. Cu toate acestea, nu este exclusa posibilitatea ca linia de 
dezvoltare aleasa de către emitent in vederea extinderii activităţii sa nu fie la nivelul așteptărilor si estimărilor, in 
acest caz ar putea genera efecte negative asupra situaţiei financiare a companiei.  

RISCUL ASOCIAT CU REALIZAREA PROGNOZELOR FINANCIARE - prognozele financiare pornesc de la premisa 
îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Societatea își propune sa emită periodic prognoze privind evoluţia 
principalilor indicatori economico-financiari pentru a oferi potenţialilor investitori si pieţei de capital o imagine 
fidela si completa asupra situaţiei actuale si a planurilor de viitor avute in vedere de companie, precum si rapoarte 
curente cu detalierea elementelor comparative intre datele prognozate si rezultatele efective obţinute. 
Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale si semestriale, iar politica privind prognozele urmează sa fie publicata 
pe site-ul societăţii. Prognozele vor fi făcute într-o maniera prudenta, însă exista riscul de neîndeplinire al 
acestora, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele 
prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuţi anterior sau al căror impact negativ 
nu a putut fi contracarat sau anticipat. 

RISC PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – in cadrul derulării activităţii sale, compania 
colectează, stochează si utilizează date care sunt protejate de legi privind protecţia datelor cu caracter personal. 
Compania ia in calcul acest risc si ia masuri de precauţie in vederea protejării datelor clienţilor, in conformitate cu 
cerinţele legale in vigoare. Emitentul ia toate masurile de precauţie impuse in acest domeniu, însă exista 
posibilitatea ca, având in vedere ca desfășoară relaţii comerciale cu diverși parteneri contractuali, aceștia sa nu 
respecte pe deplin termenii contractuali relevanţi si toate obligaţiile referitoare la protecţia datelor impuse 
acestora. 

RISCUL DE CONTRAPARTIDA – acesta este riscul ca o terţă persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească 
obligaţiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere 
financiară. Expunerea companiei la riscul de contrapartidă este limitată deoarece compania nu vinde produse pe 
care nu le are pe stoc. În scopul optimizării costurilor, orice tip de produse terţe, cum ar fi seminţele de grâu pe 
care compania le include în pachetele sale pentru promovarea liniei Karisma, sunt cumpărate în avans la începutul 
sezonului, pentru a asigura un stoc suficient. Deși acest lucru limitează riscul de contrapartidă al companiei, crește 
riscul aferent bunurilor deţinute de companie, care este explicat în detaliu mai sus.  

RISCUL ASOCIAT ALTOR TIPURI DE LITIGII - in contextul derulării activităţii sale, emitentul este supus unui risc de 
litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor si dezvoltării legislaţiei. Este posibil ca emitentul sa fie afectat de 
alte pretenţii contractuale, plângeri si litigii, inclusiv de la contraparti cu care are relaţii contractuale, clienţi, 
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concurenţi sau autorităţi de reglementare, precum si de orice publicitate negativa pe care o atrage un astfel de 
eveniment. 

1.12.2 RISCURI GENERALE CU CARACTER SISTEMIC 

RISCURI ECONOMICE GENERALE - activităţile emitentului sunt sensibile la ciclurile economice si la condiţiile 
economice generale. Atât crizele financiare internaţionale, cat si mediul economic instabil pot avea efecte 
negative semnificative asupra activităţii, rezultatelor operaţionale si poziţiei financiare a emitentului. 
Turbulentele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. Pieţele financiare internaţionale 
au resimţit efectele crizei financiare mondiale declanșata in anul 2008. Aceste efecte s-au resimţit si pe piaţă 
financiara românească sub forma lichidităţii scăzute a pieţei de capital, precum si printr-o creștere a ratelor de 
dobânda de finanţare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-
ar putea repeta si eventualele pierderi semnificative suferite de piaţă financiara internaţionala, cu implicaţii 
majore pe piaţă românească, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obţine împrumuturi sau finanţări noi, 
in condiţii sustenabile. 

RISCUL LEGAT DE PANDEMIA COVID19 - În momentul publicării acestui raport, România se confruntă cu focarul 
COVID-19 (coronavirus) în toată ţara, o serie de companii fiind nevoite să își întrerupă operaţiunile zilnice. În 
momentul redactării acestui raport, performanţele financiare ale Norofert nu au fost încă afectate, întrucât 
vânzările în sectorul agricol continuă ca de obicei. Însă, există riscul ca, în cazul în care situaţia actuală se va 
prelungi, iar guvernul va adopta măsuri mai restrictive, producţia, vânzările și activităţile de livrare ale emitentului 
să fie impactate, în cele mai serios caz oprite, ceea ce va avea un efect negativ direct asupra rezultatelor financiare 
ale companiei. În momentul publicării acestui raport, compania a luat toate măsurile necesare pentru a-și proteja 
angajaţii și clienţii și pentru a asigura continuitatea activităţilor, inclusiv lucrul de acasă pentru personalul 
administrativ, păstrarea unei distanţe sociale recomandate și măsurile de dezinfectare pentru personalul din 
fabrici, precum și monitorizarea constantă a situaţiei pentru a asigura sănătatea și siguranţa tuturor 
stakeholderilor. Întrucât situaţia actuală continuă să evolueze, compania supraveghează atent toate riscurile 
aferente acestei situaţii și, dacă vor exista măsuri care să afecteze performanţa companiei, precum și previziunile 
pentru anul în curs, conducerea va informa acţionarii printr-un raport curent. 

RISCUL FISCAL SI JURIDIC - emitentul este guvernat de legislaţia din Romania si chiar daca legislaţia din Romania 
a fost in mare parte armonizata cu legislaţia UE, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi 
si regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activităţii companiei. Legislaţia din Romania este adesea 
neclara, supusa unor interpretări si implementări diferite si modificări frecvente. Atât modificarea legislaţiei 
fiscale si juridice, cat si eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot concretiza in posibile amenzi 
sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea emitentului.   

RISCURI LEGATE DE INVESTITIILE DIN ROMANIA, IN CONTEXT ECONOMIC SI POLITIC - economia României este 
vulnerabila in condiţii de recesiune regionala sau internaţionala, problemele financiare si economice la nivel 
general pot fi resimţite mai acut in anumite pieţe sau sectoare. De asemenea, schimbările politice si sociale pot 
reprezenta un factor impredictibil. Romania nu poseda toata infrastructura de afaceri, juridica si de reglementare 
care ar exista într-o economie dezvoltata. Legislaţia este supusa unor interpretări variante si este modificata 
frecvent. 

ALTE RISCURI - Investitorii ar trebui sa ia in considerare faptul ca riscurile prezentate anterior sunt cele mai 
semnificative riscuri de care compania are cunoștinţa la momentul redactării documentului. Totuși, riscurile 
prezentate in aceasta secţiune nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activităţii emitentului, iar 
compania nu poate garanta faptul ca ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista si alţi factori de risc si 
incertitudini de care compania nu are cunoștinţa la momentul redactării documentului si care pot modifica in 
viitor rezultatele efective, condiţiile financiare, performantele si realizările emitentului si pot conduce la o scădere 
a preţului acţiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui sa întreprindă verificări prealabile necesare in 
vederea întocmirii propriei evaluări a oportunităţii investiţiei.  
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1.13 Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului 
In prezent, viziunea Norofert pentru viitor include noi direcţii de dezvoltare conexe activităţii principale, precum: 

INPUTURI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICA – CULTURI MARI - Activitatea Norofert înseamnă, în primul rând, 
producţia și comercializarea de inputuri pentru agricultura ecologică. Ca direcţii strategice de dezvoltare a 
activităţii principale, Norofert își propune creșterea cotei de piaţă și a volumului vânzărilor în România pe fondul 
intensificării absorbţiei pieţei pentru inputuri certificate ecologic și al reorientării spre desfacere predominant 
prin mari distribuitori. Contractele încheiate cu distribuitori precum Bioagrifert SRL, AGF Cereal Rumena SRL, 
Emiliana West Rom SRL sau Golden Grain Organic SRL permit o previzionare mai precisă a vânzărilor și 
încasărilor, dar și comenzi plasate timpuriu, avantaje semnificative în comparaţie cu vânzarea directă către 
fermieri, caracterizată de incertitudine și spontaneitate.                                                                                                                                     

Expansiunea activităţii principale a Norofert se va realiza și prin continuarea penetrării de pieţe externe, nu doar 
în Europa, ci și în SUA. Printre primele pieţe externe în care inputurile ecologice Norofert au ajuns la fermieri prin 
intermediul unor mari distribuitori pe aceste pieţe se numără Republica Moldova – prin distribuitorul WE Trade 
SRL asigurat Coface, care acoperă segmentul de ferme certificate ecologic din toată tara care acoperă 
aproximativ 20,000 ha și Grecia. Următoarele pieţe vor fi Bulgaria și Croaţia, în care procesul de omologare / 
autorizare este aproape finalizat. De asemenea, societatea va înfiinţa un departament de export pentru 
accesarea pieţelor din vestul Europei și SUA. 

INPUTURI PENTRU AGRICULTURA CONVENTIONALA - Agricultura convenţională, o piaţă de 9 milioane de hectare, 
prezintă o oportunitate de dezvoltare importantă pentru Norofert, cu impactul potenţial cel mai semnificativ 
asupra indicatorilor economici-financiari ai societăţii. Pătrunderea și extinderea pe această piaţă sunt asociate cu 
provocări specifice, precum intensitatea concurenţei care deţine avantajul unui avans de cel puţin 10-15 ani cu 
anumite produse similare și, respectiv, nivelul preţurilor de desfacere cu 20-30% mai mic decât în agricultura 
ecologică.  

În același timp, oportunitatea abordării acestei pieţe derivă din creșterea și uniformizarea exigenţelor și a 
condiţiilor de acceptare a produselor agricole la marii distribuitori din punctul de vedere al reziduurilor de 
pesticide și al calităţii produselor. Vectorul creșterii pe segmentul convenţional este bivalent: pe de o parte, gama 
de fertilizanţi biostimulatori Norofert Aminotop (5 produse) pentru care se estimează vânzări de 40,000 litri în 
2020, cu o creștere ulterioara prognozată de 20,000 – 30,000 litri anual. Pe de altă parte, pentru agricultura 
convenţională, Norofert va oferi un insectofungicid convenţional care, deși nu este marketat ca ecologic, este 
produs din inputuri ecologice. Acesta a fost dezvoltat pe fondul creșterii recente a cererii fermierilor din 
agricultura convenţională pentru produse care, în contrast cu insecticidele convenţionale consacrate, să prezinte, 
deopotrivă, un conţinut redus de neonicotinoide pentru a nu afecta albinele și, respectiv, eficacitate superioară. 
Aceste calităţi au fost testate și demonstrate de către echipa de cercetare a Norofert pe culturile de grâu, rapiţă 
și soia convenţionale. În august 2019, Norofert a introdus o noua linie de produse pentru agricultura 
convenţională, numita Karisma, care consta în îngrășăminte, precum și un insectofungicid, produsă atât sub 
forma lichida, cât și sub forma de pastile efervescente. Cu linia Karisma, Norofert a intrat pe piaţa agricolă 
convenţională, ce are o dimensiune actuală de 9 milioane de hectare de teren arabil în România. Introducerea 
liniei Karisma a fost o mișcare strategică crucială pentru Norofert, deoarece ajută compania să creeze relaţii cu 
fermieri importanţi care cultivă în prezent în regim convenţional, dar care, pe termen mediu, pot face conversia 
la agricultura ecologică și pot deveni clienţi pentru linia Norofert Organics. Datorită faptului că Norofert a lansat 
recent linia Karisma, compania a depus eforturi financiare și de vânzare semnificative pentru promovarea 
acesteia către fermierii locali. Este important să subliniem faptul că, deși Norofert este lider pe piaţa de 
îngrășăminte organice din România, are în schimb o recunoaștere mică pe piaţa agricolă convenţională, unde 
trebuie să concureze atât cu companii locale cât și internaţionale, inclusiv cu jucători importanţi, precum Lebosol 
sau Intermag Polonia. Astfel, pentru a avea un avantaj în fata acestor jucători și a oferi o valoare adăugată faţă 
de concurenţă, Norofert a dezvoltat următoarele 2 activităţi de marketing: 
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- Crearea de pachete speciale, vândute direct fermierilor, prin intermediul echipei de vânzări, ce conţin 
seminţe de grâu, îngrășăminte Karisma (5 produse), erbicide și îngrășăminte cu azot (produse de o terţă 
parte). Norofert nu produce erbicide sau îngrășăminte cu azot, dar acestea sunt esenţiale în agricultura 
convenţională, astfel încât conducerea a decis să le includă în pachete pentru a avea succes în vânzarea 
acestora. Pentru a vinde aceste pachete, Norofert a achiziţionat seminţe de grâu, îngrășăminte cu azot 
și erbicide în valoare de 3,5 milioane lei. Aceste terţe produse sunt revândute cu o marjă mică de profit, 
iar profitul efectiv se realizează doar din valoarea produselor Karisma incluse în pachet. În ciuda scăderii 
marjei generale de profitabilitate a companiei (ca procentaj din vânzări), conducerea consideră că 
abordarea aceasta a avut succes deoarece între august și octombrie 2019, compania a câștigat 120 de 
clienţi noi pentru linia Karisma, fiecare dintre aceștia având în medie 500 de hectare cultivate cu produse 
Karisma. 

- Investirea în mentenanţa loturilor demonstrative - loturile demo sunt terenuri mici, de până la 10 hectare, 
pentru care Norofert oferă gratuit produse Karisma pe care fermierii le pot folosi la cultivare, pentru a 
dovedi eficienţa acestora. Facilitarea acestei opţiuni pentru fermieri, de a putea încerca gratuit produsele 
o perioadă determinată este o parte integrantă a strategiei companiei la fiecare lansare de noi produse 
și linii pe piaţa agricolă, deoarece permite fermierului să vadă direct rezultatele pe care anumite produse 
le au asupra culturilor. Acest exerciţiu implică unele costuri operaţionale fără a genera profit pentru 
Norofert pe moment, dar cu posibilitatea de a genera pe viitor. Norofert oferă produse gratuite pentru 
fiecare lot demo în parte pentru o perioadă de 280 de zile, perioadă după care, fermierul va analiza 
rezultatele și va decide dacă va cumpăra produsele Norofert pentru următoarele sezoane agricole. În 
prezent, compania are 180 de astfel de loturi demo pentru care furnizează produse Karisma (un lot demo 
are aproximativ 10 hectare). 

Conducerea consideră că investiţia în linia Karisma este esenţială pentru creșterea cotei de piaţă a companiei și 
construirea recunoașterii brandului Norofert în rândul fermierilor ce cultivă pământul în regim convenţional. 

Direcţia de dezvoltare către agricultura convenţională folosind materii prime de origine naturală este un trend 
aflat abia la început, dar cu rezultate foarte bune datorate modului diferit de acţiune versus pesticidele clasice, la 
care bolile și dăunătorii au dezvoltat rezistenţă de-a lungul anilor. 

LINIA NOROFERT ORGANICS PENTRU HORTICULTURĂ - La sfârșitul lunii februarie 2020, Norofert a produs primele 
îngrășăminte din noua linie, Norofert Organics pentru Horticultură. Conducerea se așteaptă să lanseze această 
nouă linie în primul semestru al anului 2020, care va consta din 12 produse special dezvoltate pentru cultivarea 
pomilor. Potenţialul liniei este semnificativ, deoarece este dedicată în primul rând cultivării livezilor de pomi 
fructiferi finanţate de UE și a fermelor de legume, iar conducerea se așteaptă că va genera profituri atractive 
pentru grup în anii următori. 

INSTITUT PRIVAT DE CERCETARI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICA – Cercetarea-dezvoltarea și inovarea 
reprezintă pilonii avantajului competitiv și ai sustenabilităţii afacerii Norofert care a iniţiat un nou pionierat în 
acest domeniu: primul institut privat de cercetări pentru agricultura ecologica din Europa Centrală și de Est. 
Privită și abordată în primul rând nu ca o linie de business ci ca un activ suport important pentru îmbunătăţirea 
continuă a propriilor produse în vederea menţinerii avantajului competitiv pe pieţele interne și externe, această 
iniţiativă va conduce la parteneriate strategice cu institute de cercetare străine și, mai ales, cu universităţi și 
mediul de afaceri. Aceasta va aduce noi contracte de cercetare și noi surse semnificative de venituri. Triunghiul 
cercetare privată – universităţi – mediul de afaceri, este considerat în literatura de specialitate și în practica 
politică privind cercetarea și inovarea, ca fiind elementul esenţial pentru valorificarea, în economie, a rezultatelor 
cercetării și pentru încorporarea progresului tehnologic. Din acest motiv, Norofert a identificat oportunităţi de 
finanţare cu fonduri europene a institutului de cercetare, procesul de accesare a acestora fiind deja demarat. 

Conducerea recunoaște că este important să se menţioneze și despre un potenţial impact al focarului COVID-19 
(coronavirus) asupra rezultatelor financiare înregistrate de Norofert în cursul anului 2020. În momentul redactării 
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acestui raport, performanţele financiare ale Norofert nu au fost încă afectate, întrucât vânzările în sectorul agricol 
continuă ca de obicei. Însă, există riscul ca, în cazul în care situaţia actuală se va prelungi, iar guvernul va adopta 
măsuri mai restrictive, producţia, vânzările și activităţile de livrare ale emitentului să fie impactate, în cele mai 
serios caz oprite, ceea ce va avea un efect negativ direct asupra rezultatelor financiare ale companiei.  

În momentul publicării acestui raport, compania a luat toate măsurile necesare pentru a-și proteja angajaţii și 
clienţii și pentru a asigura continuitatea activităţilor, inclusiv lucrul de acasă pentru personalul administrativ, 
păstrarea unei distanţe sociale recomandate și măsurile de dezinfectare pentru personalul din fabrici, precum și 
monitorizarea constantă a situaţiei pentru a asigura sănătatea și siguranţa tuturor stakeholderilor.  

În funcţie de cum evoluează situaţia, performanţele financiare ale companiei pot fi afectate, precum se pot 
modifica și vectorii de dezvoltare planificaţi. În timp operaţiunile continuă în condiţii cât mai aproape de 
normalitate, managementul acordă o atenţie deosebită gestionării resurselor financiare, precum și au fost 
revizuite temporar planurile de extindere. Deși nu sunt oprite deocamdată planurile de extindere în SUA, 
conducerea va observa cu prudenţă cum se va desfășura situaţia în următoarele luni pentru a diminua orice risc 
care are putea apărea. 
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II. Activele corporale ale emitentului 
2.1 Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie in 
proprietatea emitentului 
Compania desfășoară activităţi de producţie în două fabrici - cea principală din Filipeștii de Pădure (jud. Prahova), 
înfiinţată în august 2019, unde se află linia de producţie atât în formă lichidă cât și de tablete efervescente pentru 
liniile Norofert Organics și Norofert Karisma, iar cea de-a doua, localizată în Filiași, jud. Dolj, înfiinţată în 2015, 
unde are loc producţia liniei Norofert FITO. 

FILIPEȘTII DE PĂDURE 

Fabrica din Filipeștii de Pădure are o suprafaţă de 1700 mp pentru producţie, dotată cu pod rulant de 2.5t si rafturi 
de depozitare, platformă betonată de 5000 mp, spaţii birouri de 150 mp și spaţii de depozitare de 600 mp. 
Utilajele disponibile la această facilitate de producţie sunt: 

- 15 bazine de inox de 1500 L cu sistem de barbotare și dozare automata a materiei prime; 
- 6 bazine de inox de 2500 L cu sistem de temperatură controlată, sistem de barbotare și pompă de 

evacuare a amestecului către linia de ambalare; 
- Linie de ambalare în bidoane de 20, 10 si 5 L; 
- Linie de etichetare bidoane 20, 10 si 5 L; 
- Presă pastile efervescente de mare capacitate, cu forţă de presare reglabilă, amplasată într-o cameră cu 

temperatură și umiditate controlate; 
- Motostivuitor 2.5t, liză electrică 1.5t și lize manuale de 700 kg; 
- Laborator de evaluare mostre pentru loturile de produs, analize de sol și analiza proprietăţilor fizico-

chimice ale produselor proprii. 
Transportul materialelor și al mărfurilor este facilitat de 2 mijloace de transport de capacitate de 3.5 t și, respectiv 
700 kg. 

FILIAȘI 

Fabrica din Filiași include un spaţiu de producţie / depozitare și un laborator în suprafaţă de 600 mp, și exploatează 
mijloace fixe productive precum: 

- 1 balotieră pitagora large; 
- 3 prese peleţi (două de capacitate medie, una de capacitate mare); 
- 1 crusher mill (moară cu ciocanele); 
- 1 rezervor vertical de stocare oţel capacitate 2500 l cu valvă de aer; 
- 3 rezervoare alimentare de oţel capacitate 1500 l; 
- 3 rezervoare alimentare de oţel capacitate 200 l; 
- Compresoare de aer, generatoare de energie electrică; 
- 1 motostivuitor. 

SEDIUL DIN BUCUREȘTI 

În scopul desfășurării activităţilor zilnice, Norofert deţine de asemenea active precum laptopuri, computere, 
telefoane mobile, imprimante multifuncţionale, precum și articole de mobilier. Toate acestea se află la punctul 
de lucru al companiei din Str. Radu Vodă 17, București. 

Pe lângă acestea, având în vedere specificul activităţii companiei, precum și echipa numeroasă de vânzări care se 
deplasează în toată ţara pentru a vinde produse Norofert fermierilor, compania are în prezent 20 mijloace de 
transport.  
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2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăţilor emitentului 
Gradul de uzură a proprietăţilor deţinute de societate nu ridică probleme semnificative asupra desfășurării 
activităţii. Echipamentele IT deţinute de companie au un grad de uzură fizică specific activităţii de birou - mic. 

2.3 Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 
corporale ale emitentului 
Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale deţinute de societate din cele 
două fabrici din Filipeștii de Pădure și din Filiași și din sediul din București, întrucât bunurile sunt deţinute integral 
de companie, nu sunt închiriate.  

Compania are un contract de leasing cu OTP Leasing, în baza căruia a achiziţionat următoarele 16 autoturisme în 
cursul anului 2019: 

- 14 autoturisme Jeep Renegade;  

- 1 autoturism Dacia Duster; 

- 1 autoturism Mercedes (rulat). 

Cele 16 autovehicule sunt achiziţionat sub contract de leasing de 5 ani cu OTP Leasing, plăţile fiind corelate cu 
evoluţia anotimpurilor agricole. Astfel, compania efectuează prima plată în august (după recolta de grâu) și a 
doua plată în octombrie (după recolta de porumb și floarea soarelui). 
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III. Piaţa valorilor mobiliare emise de emitent 
3.1. Precizarea pieţelor din România și din alte tari pe care se negociază valorile 
mobiliare emise  
Acţiunile Norofert au fost admise la tranzacţionare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București în data de 3 
martie 2020. Aceasta înseamnă că nu a existat nicio activitate de tranzacţionare pentru instrumente financiare 
emise de companie în cursul anului 2019.  

3.2. Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende 
Consiliul de Administraţie al Norofert S.A. (“Societatea”) declară că Societatea își asumă angajamentul de a 
respecta Principiile de Guvernanţă Corporativă aplicabile emitenţilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează 
pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de 
sistem.  

În acord cu principiile enunţate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcţii 
referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecinţă, Consiliul de 
Administraţie al Societăţii enunţă următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:  

1) Societatea recunoaște drepturile acţionarilor de a fi remuneraţi sub formă de dividende, ca formă de 
participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului 
investit în Societate. 

2) Norofert S.A. este o companie de creștere cu un potenţial mare de dezvoltare, atât timp cât are asigurat 
accesul la capital pentru realizarea investiţiilor necesare. În conformitate cu informaţiile incluse în 
documentul de ofertă furnizat investitorilor de către companie înaintea plasamentului privat pentru 
acţiuni care a avut loc în iulie 2019, incluse și în memorandumul pentru listare publicat pe site-ul 
emitentului și pe site-ul BVB înainte de listarea companiei pe AeRO în martie 2020, Consiliul își propune 
să își recompenseze investitorii prin acordarea de acţiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părţi 
din profiturile nete acumulate de Societate. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și 
investit în activităţi și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi 
recompensaţi, pentru contribuţia lor, cu acţiuni gratuite. 

3) Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acţiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către 
Consiliul de Administraţie al Societăţii, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparţine 
Adunării Generale a Acţionarilor, adoptată în condiţiile legii. 

4) Orice modificare a politicii de dividende a companiei va fi comunicată investitorilor în timp util. 

Această politică va fi revizuită de către Consiliul de Administraţie al Societăţii, ori de câte ori intervin informaţii 
suplimentare relevante privind distribuirea de dividende.  

3.3. Descrierea oricăror activităţi a emitentului de achiziţionare a propriilor acţiuni 
Nu este cazul – emitentul nederulând astfel de operaţiuni în ultimii 3 ani.  

3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a 
acţiunilor emise de societatea mama deţinute de filiale  
Norofert S.A. deţine 99% din capitalul social al Norofert Fitofarma SRL (CUI:38132351) și Norofert Organics SRL 
(CUI: 38131402), societăţi afiliate care, împreună cu Norofert S.A. constituie un grup de firme. Niciuna dintre 
aceste societăţi nu deţine acţiuni sau obligaţiuni emise de Norofert SA.  
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3.5. În cazul în care emitentul a emis obligaţiuni și/sau alte titluri de creanţă datorie, 
prezentarea modului in care emitentul își achită obligaţiile fată de deţinătorii de astfel 
de valori mobiliare 
În data de 21 ianuarie 2020, Norofert SA a închis cu succes primul plasament privat pentru obligaţiuni corporative 
și a atras 11,5 milioane de lei de la investitorii pe Bursa de Valori București.  La plasament au participat 102 
investitori, subscrierea medie fiind de peste 100.000 de lei. În cadrul ofertei, au fost scoase la vânzare 115.000 de 
obligaţiuni corporative cu o valoare nominală de 100 de lei și cu o scadenţă la 5 ani. Rata dobânzii anuale, care 
trebuie plătită semestrial, a fost stabilită la 8,5%. Obligaţiunile corporative ale companiei vor intra la 
tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul NRF25, data exactă pentru debut 
depinzând de procedurile de admitere la tranzacţionare, care vor fi gestionate de casa de brokeraj Tradeville 
(Consultant Autorizat).  

Primul cupon este datorat in data de 27.07.2020 si compania nu prevede nicio problema cu plata cuponului. 
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IV. Conducerea emitentului 
4.1. Prezentarea listei administratorilor emitentului  
Societatea Norofert SA este administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din 3 (trei) membri desemnaţi 
de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi cetăţeni romani sau 
străini, persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Remuneraţia 
membrilor Consiliului de Administraţie vă fi stabilita de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
Consiliul de Administraţie este prezidat de un Președinte, ales dintre membrii săi. 

Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie are o durată de 4 (patru) ani, cu excepţia cazului în care 
Adunarea Generala a Acţionarilor hotărăște în alt mod sau vreun membru al Consiliului de Administraţie renunţă 
la mandat înainte de încheierea duratei mandatului. 

Administrarea societăţii Norofert S.A este asigurată de către următorii membri, care servesc un mandat de 2 (doi) 
ani: 

VLAD ANDREI POPESCU 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI CEO NOROFERT SA 

Vlad Popescu a fost strategul principal al repoziţionării afacerii ca prim importator de 
inputuri ecologice, apoi ca prim producător romanesc de fertilizatori si fitosanitare 
pentru agricultura ecologica. Sub conducerea sa, Norofert a lansat produsele 
revoluţionare sub forma tabletelor efervescente pe piaţă europeana si, în anul 2018, 
vânzările grupului au depășit 9 milioane de lei, cu o marja a profitului de 41%.  

Educaţie: 

- 2010 Diploma de Licenţă în Știinţe Politice la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative din 
București 

Experienţa profesionala: 

- 2015 – prezent: Norofert SA, CEO 
- 2008 – 2015: Norofert SA, Reprezentant vânzări 

Procent de deţinere: Vlad Popescu deţine 38.69% din capitalul social al Norofert S.A. 

Informaţii adiţionale, conform reglementarilor legale: 

- În prezent Vlad este partener activ în Norofert Organics SRL, Norofert Fitofarma SRL, Norofert Agri SRL, 
Bio Danubius Inputs SRL, Greenwitch Technologies SRL. 

- În ultimii 5 ani, lui Vlad nu i-a fost interzis de către o instanţă de judecata să îndeplinească funcţia de 
membru al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale.  

- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 
societăţi comerciale, din ale căror consilii de administraţie sau supervizare să facă parte Vlad.  

- Vlad nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.  
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IVYLON MANAGEMENT SRL, PRIN REPREZENTANT PERMANENT CRISTIAN-ION LOGOFATU 

MEMBRU INDEPENDENT CA NOROFERT SA 

Cristian Logofătu este co-fondator și membru CA al Bittnet Group, prima companie de IT 
listata pe Bursa de Valori București. In calitate de emitent pe piaţă AeRO, Bittnet a atras, 
prin diferite mecanisme proprii pieţei de capital, 10 milioane de euro capital si a primit 
numeroase distincţii si premii care confirma atât standardul înalt de conduita in raport cu 
investitorii, cat si ingeniozitatea si dinamismul ca jucător pe piaţa românească de capital.  

Educaţie: 

- 2006 Diploma de Master în Reţele de Calculatoare, Universitatea din București  
- 2003 Diploma de Licenţă în Finanţe, Academia de Studii Economice din București  

Experienţa profesionala: 

- 2020 – prezent: Bittnet Systems SA, Membru Consiliu de Administraţie 
- 2007 – 2020: Bittnet Systems SA, CFO & Co-Fondator  
- 2003 – 2007: Universitatea din București, Departamentul ID, Economist  
- 1999 – 2002: Universitatea din București, Departamentul ID, Web Designer  

Procent de deţinere: Cristian Logofătu deţine 0.19% din capitalul social al Norofert S.A. 

Informaţii adiţionale, conform reglementarilor legale: 

- Cristian îndeplinește și funcţia de Director Executiv al ONG-ului “Academia Credis”. 
- În prezent Cristian este partener activ în Bittnet Systems SA. 
- În ultimii 5 ani, lui Cristian nu i-a fost interzis de către o instanţă de judecata să îndeplinească funcţia de 

membru al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale.  
- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 

societăţi comerciale, din ale căror consilii de administraţie sau supervizare să facă parte Cristian.  
- Cristian nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.  

ZUZANNA ANNA KUREK  

MEMBRU CA NOROFERT SA 

Zuzanna Kurek deţine o experienţă îndelungata pe piaţa de capital românească, atât in 
calitate de Director de Marketing si Dezvoltare la Bursa de Valori București in perioada 
2016-2018, având ca rol promovarea pieţei de capital intre antreprenorii romani si a 
standardelor si practicilor de guvernanta corporativa in rândul emitenţilor listaţi, dar si ca 
expert consultant pentru companiile romanești in ultimii 6 ani, in aria de comunicare si 
relaţii cu investitorii.  

Educaţie: 

- 2013 Master (LLM) în European Law de la Universitatea Maastricht, Olanda 
- 2013 Master (MA) în Media Studies de la Universitatea Maastricht, Olanda 
- 2012 Licenţă (LLB) în European Law de la Universitatea Maastricht, Olanda 

Experienţa profesionala: 

- 2018 – prezent: Cornerstone Communications, CEO & Fondator 
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- 2016 – 2018: Bursa de Valori București, Director Departament Business Development & Marketing 
- 2014 – 2016: Bursa de Valori București, Specialist Relaţii cu Investitorii & Relaţii Publice 
- 2013 – 2014: IBM, Specialist Marketing 
- 2010 – 2013: Maastricht University,  Asistent Marketing 

Procent de deţinere: Zuzanna Kurek nu deţine, la momentul redactării prezentului raport, acţiuni la Norofert 
S.A. 

Informaţii adiţionale, conform reglementarilor legale: 

- În prezent Zuzanna este partener activ în Cornerstone Communications SRL. 
- În ultimii 5 ani, Zuzannei nu i-a fost interzis de către o instanţă de judecată să îndeplinească funcţia de 

membru al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale.  
- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 

societăţi comerciale, din ale căror consilii de administraţie sau supervizare să facă parte Zuzanna.  
- Zuzanna nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.  

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a emitentului 
Conducerea executiva a societăţii este asigurata de: 

VLAD ANDREI POPESCU 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI CEO NOROFERT SA 

CV-ul mai sus. 

IULIA GRĂDINARU 

DIRECTOR EXECUTIV, NOROFERT SA 

Iulia Grădinaru are o experienţă de aproximativ 8 ani în sectorul de agribusiness. 
Absolventa a USAMV București, deţine un master in Management si Inginerie 
Economica si este doctorand in ultimul an in cadrul aceleași universităţi. În prezent 
ocupă poziţia de Director Executiv in cadrul Norofert SA, anterior activând tot in piaţa 
îngrășămintelor și a seminţelor. De asemenea, Iulia Grădinaru se ocupă de strategia 
de marketing a companiei. 

Educaţie:  

- 2016 – prezent – Doctorand USAMV 
- 2011 – 2012 – Curs Direct Marketing Academy, Budapesta, Ungaria 
- 2006 – 2008 – Masterat, USAMV 
- 2001 – 2006 – Facultatea de Management si Inginerie Economica, USAMV 

Experienţa profesionala: 

- 2019 – prezent: Director Executiv, Norofert SA 
- 2019 – 2019: Director Comercial, Norofert SA 
- 2017 – 2019: Director Dezvoltare, CLC Bioinnovaton SRL 
- 2013 – 2017: Director Marketing, Caussade Semences Est Europa SRL 
- 2008 – 2013: Print Manager, Studio Moderna SRL 
- 2006 – 2008: Analist Vânzări, Standard Snacks SRL 
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Procent de deţinere: Iulia Grădinaru nu deţine, la momentul redactării prezentului raport, acţiuni la Norofert S.A. 

Informaţii adiţionale, conform reglementarilor legale: 

- Iulia nu este implicată in nicio alta activitate în altă parte decât cea a  emitentului. 
- În ultimii 3 ani, Iulia nu a fost membru al consiliului de administraţie sau supervizare a altor societăţi 

comerciale.  
- În ultimii 5 ani, Iuliei nu i-a fost interzis de către o instanţă de judecată să îndeplinească funcţia de membru 

al consiliului de administraţie sau supervizare a unei societăţi comerciale.  
- În ultimii 5 ani, nu au existat cazuri de insolvenţă, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor 

societăţi comerciale, din ale căror consilii de administraţie sau supervizare să facă parte Iulia.  
- Iulia nu are activitate profesională care concurează pe cea a emitentului.  
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V. Situaţia financiar-contabilă 
 

5.1. Elemente de bilanţ  

POZITIA FINANCIARA CONSOLIDATA AL GRUPULUI NOROFERT   

BILANŢ  (LEI) 
 – VALORI CONSOLIDATE LA NIVEL DE GRUP 31/12/2019 31/12/2018 

EVOLUŢIE 
(%) 

Active imobilizate, din care:     2,123,192 lei       635,251 lei  234% 

      Imobilizări necorporale                  221 lei               461 lei  -52% 

      Imobilizări corporale      1,703,519 lei       383,557 lei  344% 

      Imobilizări financiare           98,201 lei            9,002 lei  991% 

      Imobilizări în curs de investiţie         321,251 lei       242,231 lei  33% 

Active circulante, din care:   29,955,335 lei   9,351,787 lei  220% 

      Stocuri       4,830,478 lei      1,612,969 lei  199% 

            Materii prime și materiale consumabile           394,590 lei          537,781 lei  -27% 

            Obiecte de inventar                     -   lei                   -   lei    

            Produse finite              37,142 lei          143,797 lei  -74% 

            Mărfuri        4,333,892 lei          817,981 lei  430% 

            Ambalaje             29,410 lei            71,141 lei  -59% 

            Active biologice de natura stocurilor                     -   lei                   -   lei    

            Avansuri achiziţie de stocuri             35,444 lei            42,269 lei  -16% 

      Creanţe     24,278,865 lei      7,651,723 lei  217% 

          Creanţe comerciale      17,475,963 lei       6,064,350 lei  188% 

          Creanţe cu societăţi afiliate        5,297,002 lei          756,606 lei  600% 

          Creanţe acţionari                     -   lei                   -   lei    

          Alte active        1,505,900 lei          830,767 lei  81% 

      Investitii pe termen scurt                    -   lei                   -   lei    

      Casa și conturi la bănci           845,992 lei           87,095 lei  871% 
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Cheltuieli înregistrate în avans          59,218 lei           3,505 lei  1590% 

Total activ   32,137,745 lei    9,990,543 lei  222% 

Datorii curente, din care:   15,222,236 lei   4,929,430 lei  209% 

          Furnizori terţi        8,147,010 lei       2,935,889 lei  177% 

          Datorii cu societăţile afiliate        5,297,002 lei          756,606 lei  600% 

          Datorii bancare           203,967 lei          866,774 lei  -76% 

          Datorii faţă de acţionari             25,600 lei            26,500 lei  -3% 

          Leasing financiar                     -   lei                   -   lei    

          Alte datorii pe termen scurt        1,548,657 lei          343,661 lei  351% 

Datorii pe termen lung, din care:     1,011,265 lei       196,498 lei  415% 

         Datorii bancare                     -   lei                   -   lei    

         Leasing financiar        1,011,265 lei          196,498 lei  415% 

Provizioane                   -   lei       387,167 lei  -100% 

Venituri în avans          21,322 lei                  -   lei    

Total Datorii    16,254,823 lei   5,513,095 lei  195% 

Capitaluri proprii, din care:   15,882,922 lei   4,477,448 lei  255% 

            Capital subscris și vărsat           842,394 lei              3,800 lei  22068% 

Prime de capital        6,458,456 lei                   -   lei    

            Rezerve legale           150,399 lei                 760 lei  19689% 

            Alte rezerve               8,240 lei              8,240 lei  0% 

            Profitul sau pierderea reportată        3,950,655 lei  -   6,269 lei  -63119% 

            Profitul sau pierderea exerciţiului financiar        4,622,417 lei       4,470,997 lei  3% 

            Repartizarea profitului -  149,639 lei  -  80 lei  186949% 

Total capitaluri proprii și datorii   32,137,745 lei   9,990,543 lei  222% 
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POZITIA FINANCIARA INDIVIDUALA NOROFERT SA   

BILANT (LEI) 
 – NOROFERT SA 31/12/2019 31/12/2018 EVOLUŢIE 

(%) 

Active imobilizate, din care:              908,433 lei               635,251 lei  43% 

      Imobilizări necorporale                           -   lei                        461 lei  -100% 

      Imobilizări corporale               488,981 lei                383,557 lei  27% 

      Imobilizări financiare                 98,201 lei                     9,002 lei  991% 

      Imobilizări în curs de investiţie               321,251 lei                242,231 lei  33% 

Active circulante, din care:         19,838,674 lei            4,499,232 lei  341% 

      Stocuri              2,646,034 lei                  914,714 lei  189% 

            Materii prime și materiale consumabile                 213,213 lei                  520,973 lei  -59% 

            Obiecte de inventar                           -   lei                            -   lei    

            Produse finite                    36,415 lei                  143,797 lei  -75% 

            Mărfuri              2,332,336 lei                  136,534 lei  1608% 

            Ambalaje                   28,626 lei                    71,141 lei  -60% 

            Active biologice de natura stocurilor                           -   lei                            -   lei    

            Avansuri achiziţie de stocuri                   35,444 lei                    42,269 lei  -16% 

      Creanţe            17,066,493 lei               3,530,494 lei  383% 

          Creanţe comerciale            12,526,852 lei               2,049,397 lei  511% 

          Creanţe cu societăţi afiliate              3,250,856 lei                  697,522 lei  366% 

          Creanţe acţionari                           -   lei                            -   lei    

          Alte active              1,288,785 lei                  783,575 lei  64% 

      Investitii pe termen scurt                           -   lei                            -   lei    

      Casa și conturi la bănci                 126,147 lei                    54,024 lei  134% 

Cheltuieli înregistrate în avans                 48,309 lei                    3,505 lei  1278% 

Total activ         20,795,416 lei            5,137,988 lei  305% 

Datorii curente, din care:         10,443,659 lei            4,028,009 lei  159% 

          Furnizori terţi              7,343,495 lei               2,927,428 lei  151% 

          Datorii cu societăţile afiliate              1,713,692 lei                    59,084 lei  2800% 

          Datorii bancare                 203,967 lei                  866,774 lei  -76% 

          Datorii faţă de acţionari                           -   lei                            -   lei    

          Leasing financiar                           -   lei                            -   lei    
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          Alte datorii pe termen scurt              1,182,505 lei                  174,723 lei  577% 

Datorii pe termen lung, din care:              133,484 lei               196,498 lei  -32% 

         Datorii bancare                           -   lei                            -   lei    

         Leasing financiar                 133,484 lei                  196,498 lei  -32% 

Provizioane                          -   lei               387,167 lei  -100% 

Venituri în avans                 21,322 lei                           -   lei    

Total Datorii          10,598,465 lei            4,611,674 lei  130% 

Capitaluri proprii, din care:         10,196,951 lei               526,314 lei  1837% 

            Capital subscris și vărsat                 802,394 lei                      3,400 lei  23500% 

Prime de capital              6,458,456 lei                            -   lei    

            Rezerve legale                 146,359 lei                         680 lei  21423% 

            Alte rezerve                     8,240 lei                      8,240 lei  0% 

            Profitul sau pierderea reportată                           -   lei                            -   lei    

            Profitul sau pierderea exerciţiului financiar              2,927,181 lei                  513,994 lei  469% 

            Repartizarea profitului -               145,679 lei                            -   lei    

Total capitaluri proprii și datorii         20,795,416 lei            5,137,988 lei  305% 

 

POZITIA FINANCIARA INDIVIDUALA NOROFERT SA DIN ULTIMII 3 ANI 

INDICATORI DE BILANT (LEI) – NOROFERT S.A. 2016 2017 2018 
Active imobilizate, din care: 283.547 586.393 635.251 
Imobilizări necorporale - 189 461 
Imobilizări corporale 278.374 577.202 625.788 
Imobilizări financiare 5.173 9.002 9.002 

Active circulante, din care: 1.741.334 3.639.657 4.437.966 
Stocuri 444.128 470.056 914.714 
Creanţe 1.544.582 2.670.283 3.469.228 
Casa și conturi la bănci -247.376 499.318 54.024 
Cheltuieli înregistrate în avans 1.92 3.577 3.505 
Total activ 2.026.801 4.229.627 5.076.722 
Datorii curente 1.217.368 3.458.867 3.599.582 
Datorii pe termen lung 217.686 190.24 563.659 
Provizioane - - 387.167 
Total Datorii 1.435.054 3.649.107 4.550.408 
Capitaluri proprii, din care: 591.747 580.52 526.314 
Capital subscris și vărsat 3.4 3.4 3.4 

Rezerve 680 8.92 8.92 
Profitul sau pierderea reportată - 406 - 
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Profitul sau pierderea exercitiului financiar 587.667 170.403 513.994 
Repartizarea profitului - 8.24 - 
Total capitaluri proprii și datorii 2.026.801 4.229.627 5.076.722 

 

5.2. Contul de profit si pierderi  

REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE NOROFERT GRUP 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 
 – VALORI CONSOLIDATE LA NIVEL DE GRUP 31/12/2019 31/12/2018 EVOLUŢIE 

(%) 

Venituri din exploatare, din care:          19,826,037 lei         10,160,790 lei  95% 

Cifra de afaceri          19,887,482 lei             9,920,740 lei  100% 

Variaţia stocurilor  -  106,655 lei                201,448 lei  -153% 

Alte venituri din exploatare                  45,210 lei                   38,602 lei  17% 

Cheltuieli din exploatare, din care:          14,539,038 lei            5,488,774 lei  165% 

Cheltuieli cu materialul, din care:          10,131,141 lei             2,052,208 lei  394% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale                       2,300,872 lei                1,055,707 lei  118% 

Cheltuieli privind mărfurile                       7,800,633 lei                   880,368 lei  786% 

Alte cheltuieli materiale                             29,636 lei                   116,133 lei  -74% 

Cheltuieli cu personalul            1,964,869 lei                695,254 lei  183% 

Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare - 124,006 lei                518,853 lei  -124% 

Alte cheltuieli de exploatare            2,567,034 lei             2,222,459 lei  16% 

Rezultat operaţional            5,286,999 lei           4,672,016 lei  13% 

Venituri financiare                  34,489 lei                   39,340 lei  -12% 

Cheltuieli financiare               110,399 lei                   69,912 lei  58% 

Rezultat financiar -  75,910 lei  -  30,572 lei  148% 

Venituri totale          19,860,526 lei         10,200,130 lei  95% 

Cheltuieli totale          14,649,437 lei           5,558,686 lei  164% 

Rezultat brut            5,211,089 lei            4,641,444 lei  12% 

      Impozitul pe profit/alte impozite               588,672 lei                170,447 lei  245% 
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Rezultat net            4,622,417 lei            4,470,997 lei  3% 

 

REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE NOROFERT SA 

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI) 
  – NOROFERT SA 31/12/2019 31/12/2018 EVOLUŢIE 

(%) 

Venituri din exploatare, din care:          14,608,427 lei            5,921,009 lei  147% 

Cifra de afaceri          14,670,599 lei             5,680,959 lei  158% 

Variaţia stocurilor  -   107,382 lei                201,448 lei  -153% 

Alte venituri din exploatare                  45,210 lei                   38,602 lei  17% 

Cheltuieli din exploatare, din care:          11,082,711 lei            5,248,394 lei  111% 

Cheltuieli cu materialul, din care:            7,864,981 lei             1,907,030 lei  312% 

Cheltuieli cu materii prime si materiale                996,342 lei             1,047,242 lei  -5% 

Cheltuieli privind marfurile            6,839,003 lei                743,655 lei  820% 

Alte cheltuieli materiale                  29,636 lei                116,133 lei  -74% 

Cheltuieli cu personalul            1,459,853 lei                653,414 lei  123% 

Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare -  252,110 lei                518,853 lei  -149% 

Alte cheltuieli de exploatare            2,009,987 lei             2,169,097 lei  -7% 

Rezultat operaţional            3,525,716 lei                672,615 lei  424% 

Venituri financiare                  34,488 lei                   39,340lei  -12% 

Cheltuieli financiare                  89,452 lei                  69,912 lei  28% 

Rezultat financiar -  54,964 lei  - 30,572 lei  80% 

Venituri totale          14,642,915 lei           5,960,349 lei  146% 

Cheltuieli totale          11,172,163 lei             5,318,306lei  110% 

Rezultat brut            3,470,752 lei                642,043 lei  441% 

      Impozitul pe profit/alte impozite               543,571 lei                128,049 lei  325% 

Rezultat net            2,927,181 lei                513,994 lei  469% 

 

REZULTATE FINANCIARE INDIVIDUALE NOROFERT SA DIN ULTIMII 3 ANI  

INDICATORI CONT DE PROFIT SI PIERDERE (LEI) - 

NOROERT SA 
2016 2017 2018 

Venituri din exploatare, din care: 2,773,567 5,253,807 5,921,009 
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      Cifra de afaceri 2,756,438 5,186,641 5,680,959 
Variaţia stocurilor  - - 201,448 
      Alte venituri din exploatare 17,129 67,166 38,602 
Cheltuieli de exploatare, din care: 2,001,813 4,980,463 5,248,394 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 86,200 421,298 1,151,078 
Cheltuieli privind mărfurile 1,199,809 2,824,148 743,655 
Cheltuieli cu personalul 166,639 470,886 653,414 
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare 17,814 85,498 518,853 
Alte cheltuieli de exploatare 531,351 1,178,633 2,181,394 
Rezultat operaţional 771,754 273,344 672,615 
Venituri financiare 3,874 49,596 39,340 
Cheltuieli financiare 79,893 71,230 69,912 
Rezultat financiar -76,019 -21,634 -30,572 
Venituri totale 2,777,441 5,303,403 5,960,349 
Cheltuieli totale 2,081,706 5,051,693 5,318,306 
Rezultat brut 695,735 251,710 642,043 

 Impozitul pe profit/alte impozite 108,068 81,307 128,049 
Rezultat net 587,667 170,403 513,994 

 

5.3. Cash-flow  

CASH FLOW STATEMENT – NOROFERT SA 

DESCRIERE RD. 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

+ Profit sau pierdere 1        587.667 lei         170.403 lei        513.994 lei  2.927.181 lei  

+ Amortizări și Provizioane 2          17.814 lei           85.498 lei        518.853 lei  - 252.110 lei  

- Variaţia stocurilor (-/+) 3        417.842 lei           45.785 lei        424.800 lei  1.731.320 lei  

- Variaţia creanţelor (-/+) 4     1.216.150 lei      1.090.978 lei        894.932 lei  13.535.999 lei  
+ Variaţia datoriilor comerciale 
(-/+) 5        896.841 lei      1.510.873 lei        487.260 lei    6.070.675 lei  

+ Variaţia altor datoriilor (-/+) 6        139.939 lei  -        84.091 lei          29.821 lei  1.007.782 lei  
+= Flux de numerar din 
activitatea de exploatare 7 8.269 lei         545.920 lei        230.196 lei  -  5.513.791 lei  

- Investitii efectuate - total, din 
care: 8        163.736 lei         388.343 lei        180.545 lei        408.239 lei  
+= Flux de numerar din 
activitatea de investiţii 9 -  163.736 lei  - 388.343 lei  -  180.545 lei  -  408.239 lei  

+ Variaţia sumelor datorate 
instituţiilor de credit (=-) total, 
din 

10          27.827 lei         772.404 lei          73.182 lei  - 725.821 lei  

+ Credite pe termen scurt 
(sub 1 an) 11 -   85.944 lei         713.859 lei          66.924 lei  - 662.807 lei  

+ Credite pe termen mediu 
și lung 12        113.771 lei           58.545 lei            6.258 lei  -    63.014 lei  
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+= Flux de numerar din 
activitatea financiară 13          27.827 lei         772.404 lei          73.182 lei  -   725.821 lei  
- Variaţia altor elemente de 
activ (-/+) 14 -    2.235 lei             1.657 lei  -  72 lei    44.804 lei  

+ Variaţia altor elemente de 
pasiv (-/+) 15 -  122.450 lei  - 181.630 lei  -     568.200 lei  6.764.778 lei  

+= Flux de numerar din alte 
activităţi 16 - 120.215 lei  - 183.287 lei  -     568.128 lei    6.719.974 lei  
+ Disponibilităţi bănești la 
începutul perioadei 

17               479 lei  - 247.376 lei        499.318 lei  54.023 lei  

+= Flux de numerar net 18 -  247.855 lei    746.694 lei  -     445.295 lei      72.123 lei  
+ Disponibilităţi bănești la 
sfârșitul perioadei 19 - 247.376 lei  499.318 lei          54.023 lei  126.146 lei  
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VI. Semnături 
 
Prezentul raport a fost întocmit la data de 27 martie 2020, fiind avizat de către Președinte Consiliului de 
Administraţie Norofert SA. 

 

 

 

 

CEO & Președinte Consiliul de Administraţie 

Vlad Andrei Popescu 

 


