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DREPTURILE DE PREFERINȚĂ 2PR01 AFERENTE MAJORĂRII DE CAPITAL 2PERFORMANT 
NETWORK VOR FI TRANZACȚIONATE ÎNTRE 31 MAI ȘI 14 IUNIE 2021 
 
Bursa de Valori București (BVB) informează că luni, 31 mai, intră la tranzacționare drepturile de preferință 2PR01 
aferente majorării capitalului social derulată de 2Performant Network (2P). Drepturile de preferință vor putea fi 
tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB până în 14 iunie 2021. 
 
Operațiunea de majorare a capitalului social constă în oferirea spre subscriere a unui număr de maxim 185.500 acţiuni 
noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. Procesul este organizat în două etape, între 31 mai și 18 august 2021. Prima 
etapă o reprezintă subscrierea în baza drepturilor de preferință, iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. 
 
Investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise în baza numărului de drepturi de preferință, la un preț de preț de 28,2764 
lei/acțiune. Pentru subscrierea unei acţiuni noi este necesar un număr de 5,68424 de drepturi de preferinţă. În cazul în 
care din calculul matematic rezultă fracţiuni de acţiuni, numărul maxim de acţiuni va fi rotunjit în minus la numărul natural 
întreg, inferior. Numărul total de drepturi de preferință emise de 2Performant Network este de 1.054.426, încărcate în 
conturile acționarilor în data de 8 aprilie 2021. 
 
Acțiunile rămase nesubscrise la finalul primei etape vor fi oferite spre vânzare investitorilor în cadrul unui plasament 
privat. Majorarea capitalului social susține investiţiile strategice pe care emitentul și le propune în perioada 2021-2022 
pentru a accelera creşterea pe pieţele din România şi Bulgaria, majorarea veniturilor din pieţele externe şi stabilirea 
bazelor extinderii pe pieţele din regiune. 
 

Eveniment Interval 

Perioadă tranzacționare drepturi preferință 2PR01 31.05.2021 – 14.06.2021 

Subscrieri în baza drepturilor de preferință (Etapa 1 a majorării) 22.06.2021 – 22.07.2021 

Subscrieri în cadrul plasamentului privat (Etapa a 2-a) 05.08.2021 – 18.08.2021 

Toate informațiile necesare subscrierii pot fi consultate în Prospect, accesând documentele publicate de emitent pe 
site-ul BVB, site-ul 2Performant, precum și pe site-ul Intermediarului Goldring. 
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