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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

Raport curent nr. 29/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 
piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

 

Data raportului 23.07.2021 
Denumirea societății 2Performant Network S.A. 

Sediul social Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii 
View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, 
București, România 

Telefon +40 374 996 354 
E-mail investors@2performant.com 

Cod Unic de Înregistrare 26405652  
Nr. Reg. Com. J40/493/2010  

Capital social subscris și vărsat 105.442,6 lei 
Număr de acțiuni 1.054.426 

Simbol 2P 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

 

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la prețul acțiunii 
pentru etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social 

Conducerea 2Performant Network SA (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire 
la decizia Consiliului de Administrație din 22.07.2021, ce stabilește prețul la care vor fi oferite acțiunile 
în etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social, denumită și plasament privat. 

Consiliul de Administrație a decis stabilirea prețului la care vor fi oferite acțiunile în plasament privat la 
30,491 lei pe acțiune, reprezentând valoarea nominală a acțiunii de 0,1 lei, plus prima de emisiune de 
30,391 lei. Prețul a fost calculat conform formulei: Preț de subscriere în etapa a II-a = prețul de subscriere 
pentru acțiunile oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință plus [prețul mediu ponderat 
al unui drept de preferință format în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință înmulțit cu 
numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni prin exercitarea dreptului de 
prefrință], respectiv: 28,2764 + (0,38956717 * 5,68424) = 30,491 lei. 

Decizia Consiliului a fost luată în conformitate cu Hotărârea nr. 2 din Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Companiei din data de 22.03.2021. Decizia Consiliului este atașată acestui raport actual.  

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Dorin Boerescu 
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Decizia nr. 9 a membrilor Consiliului de Administraţie 
 

din 22 iulie 2021 
 

Şedinţa membrilor Consiliului de Administraţie („Consiliul de Administraţie”) al societăţii 
2PERFORMANT NETWORK S.A., având sediul social în Bucureşti, Bulevardul Corneliu 
Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, 
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu 
număr de ordine J40/493/2010 şi cod unic de înregistrare 26405652, capital social subscris și 
vărsat de de 105.442,6 lei („Societatea”), în prezenţa și cu participarea tuturor membrilor săi, 
respectiv: Dl. Dorin-Cristian Boerescu, Dl. lulian-Florentin Cîrciumaru si Dna. Anda-lrina 
Patzelt, 

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”) şi cu prevederile actului constitutiv al 
Societății, în data de 22 iulie 2021. 

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE: 

(A) Pe 22 martie 2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății a aprobat 
majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar cu suma de 18.550 lei 
(valoare nominală), prin emiterea unui număr de 185.500 noi acțiuni cu valoarea nominală 
de 0,1 RON/acțiune („AGEA”). 

(B) Prețul de subscriere pentru acțiunile oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de 
preferință a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune (reprezentând valoarea nominală a acțiunii  
de 0,1 lei, plus prima de emisiune de 28,1764 lei), calculat utilizând formula specificată și 
aprobată de acționari în AGEA. 

(C) La data de 22 iulie 2021 se încheie perioada de subscriere în temeiul exercitării drepturilor 
de preferință, conform prospectului UE de creștere pentru majorarea capitalului social cu 
aport în numerar aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 19.05.2021, 
asa cum se menționează în decizia ASF nr. 658/20.05.2021. 

(D) În conformitate cu AGEA, după finalizarea perioadei de subscriere în temeiul exercitării 
drepturilor de preferință, acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul 
unui plasament privat care va avea loc în perioada 05 august 2021 – 18 august 2021, cu 
opțiune de închidere anticipată („Plasamentul Privat”), la un preț mai mare decât prețul 



 

 
 

 
2Performant Network SA 
Sediul social: Bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, Unirii View, etaj 2, Sector 3, Bucuresti 
Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010 
CUI: RO26405652                                                                                                                                 www.2performant.com 
 
 

2 

de subscriere pentru acțiunile oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de 
preferință, conform punctului (B) de mai sus. 

Membrii Consiliului de Administrație au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și 
transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu 
unanimitate următoarele decizii: 

1. Prețul de subscriere pentru acțiunile oferite în cadrul Plasamentului Privat Decizia este 
stabilit la 30,4910 lei per acțiune (reprezentând valoarea nominală a acțiunii de 0,1 lei, plus 
prima de emisiune de 30,3910 lei), calculat conform formulei:  

Preț de subscriere în etapa a II-a = prețul de subscriere pentru acțiunile oferite spre 
subscriere prin exercitarea dreptului de preferință plus [prețul mediu ponderat al unui drept 
de preferință format în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință înmulțit cu 
numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni prin exercitarea 
dreptului de preferință] 

respectiv: 

28,2764 + 0,38956717 * 5,68424 = 30,4910 lei 

2. Consiliul aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea Dlui. Dorin-Cristian Boerescu, 
semnătura acestuia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a 
îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății: 

• negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, transmiterea, expedierea, 
modificarea sau completarea unde este necesar, a oricăror documente sau notificări 
solicitate pentru implementarea deciziei menționate la punctul 1 de mai sus; să depună 
şi/sau să primească în numele şi pe seama Societăţii orice documente necesare solicitate 
pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate; și 

• îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnării tuturor documentelor necesare 
sau utile în vederea implementării deciziilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte 
depline chestiunilor decise prin prezenta. 

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limba română, astăzi, 
22 iulie 2021. 

URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI 
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Dorin-Cristian BOERESCU 
 
 
____________________ 

Anda-Irina Patzelt 
 
 
____________________ 

Iulian-Florentin Cîrciumaru 
 
 
____________________ 

 


