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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

Raport curent nr. 30/2021 
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: Încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social 

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire 
la încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, desfășurată în perioada 22.06.2021 – 
22.07.2021. În etapa 1, investitorii au subscris acțiuni noi emise pe baza drepturilor de preferință 2PR01. 
În etapa 1, investitorii au subscris un total de 149.099 acțiuni din 185.500 acțiuni disponibile, reprezentând 
80,38% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 0,1 leu au fost oferite la un preț de 
28,2764 lei/acțiune. 

Restul de 36.401 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat intermediat de 
SSIF Goldring, care va avea loc în perioada 05.08.2021 – 18.08.2021 către un număr mai mic de 150 de 
persoane. Plasamentul privat poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, în baza consultărilor cu 
Intermediarul. Prețul la care vor fi oferite acțiunile în plasamentul privat este de 30,491 lei, așa cum a fost 
stabilit prin decizia Consiliului de Administrație și comunicat prin Raportul Curent 29/2021 din 23.07.2021. 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Dorin Boerescu 

 


