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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

Raport curent nr. 07/2021 
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 19.03.2021 
Denumirea societății 2Performant Network S.A. 

Sediul social București, str. Vulturilor, nr. 98, et. 10, sector 3 
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: Decizia Administratorului Unic de a convoca Adunările Generale 
Extraordinare și Ordinare a Acționarilor 2Performant Network S.A. pentru data de 23.04.2021 

În data de 19 martie 2021, Administratorul Unic al 2Performant Network S.A. (denumită în continuare 
„Compania”) a decis Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a Companiei pentru data de 23.04.2021 (prima convocare), 
respectiv 24.04.2021 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru 
prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul atașat acestui raport curent. 

 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER  

Dorin Boerescu 
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CONVOCATOR 
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACȚIONARILOR 

2PERFORMANT NETWORK S.A. 
Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 26405652, cu sediul 
social în Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 
105.442,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, în calitate de 
administrator unic („Administratorul Unic”), 
În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 
Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu 
modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 
5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), 
 

CONVOACĂ 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul Societății, în data 
de 23 aprilie 2021, de la ora 10:00 AM, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de 
Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2021, considerată Data de Referință pentru aceasta 
adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum 
stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Administratorul Unic a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea 
Societăților, o a doua AGEA pentru data de 24 aprilie 2021, de la ora 10:00 AM, la sediul Societății, cu aceeași 
ordine de zi și Dată de Referință, și 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la sediul Societății, în data de 
23 aprilie 2021, de la ora 11:00 AM, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de 
Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2021, considerată Data de Referință pentru această 
adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum 
stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Administratorul Unic a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea 
Societăților, o a doua AGOA pentru data de 24 aprilie 2021, de la ora 11:00 AM, la sediul Societății, cu aceeași 
ordine de zi și Dată de Referință,  
 

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA: 
 

1. Sub rezerva (i) aprobării de către AGOA a punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA privind distribuția 
sumei de până la 495.970,4 lei drept dividende plătite acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi 
ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune și (ii) finalizării 
operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de până la 18.550 lei, prin 
emiterea unui număr de până la 185.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu 
valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune, supusă aprobării adunării generale extraordinare a 



 

 
 

 
SC 2Performant Network SA 
Sediul social: Str. Vulturilor, nr. 98, Spatiul Comercial Etaj 10, Sector 3, Bucuresti 
Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010 
CUI: RO26405652                                                                                                                                 www.2performant.com 
 
 

2 

acționarilor Societății convocată pentru data de 22/23 martie 2021, aprobarea majorării de capital 
social al Societății cu suma maximă de până la 495.970,4 lei, prin distribuția sumei de până la 
495.970,4 lei lei drept dividende plătite acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, 
nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, respectiv prin emiterea unui 
număr de până la 4.959.704 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea 
nominalăde 0,1 lei per acțiune („Majorarea de Capital Social”) și aprobarea împuternicirii Consiliului 
de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile 
sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la 
următoarele aspecte: 
(i) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social, care va fi stabilită prin aplicarea unui 

multiplu de patru (4) la valoarea nominală aferentă numărului total de acțiuni în capitalul social 
al Societății rezultat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital social prin aport 
în numerar cu suma de până la 18.550 lei, prin emiterea unui număr de până la 185.500 de 
acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominalăde 0,1 lei per acțiune, 
supusă aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor Socității convocată pentru data 
de 22/23 martie 2021 (fiind astfel distribuite patru (4) acțiuni noi per o (1) acțiune existentă în 
cadrul Majorării de Capital); 

(ii) asigurarea listării pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo a acțiunilor nou emise, 
modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma 
finalizării Majorării de Capital Social, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea 
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu 
prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, stabilirea “ex-date” calculată în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018, stabilirea datei participării 
garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 
și, respectiv, stabilirea datei plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din 
Regulamentul nr. 5/2018 în legătură cu Majorarea de Capital Social; 

(iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, 
inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și 
documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau 
executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline 
Majorării de Capital Social; și 

(iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul 
Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de 
Capital Social. 

2. Aprobarea mutării sediului social al Societății la următoarea adresă: Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 
6-8, Cladirea Unirii View, Etajele 1-3, Sector 3, București, cod postal 030167, România, începând cu 
data de 1 mai 2021 și aprobarea modificării Actului Constitutiv, pentru a reflecta mutarea sediului 
social, articolul 3.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: 
„3.1. Sediul social al Societății este situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, 
Etajele 1-3, Sector 3, București, cod postal 030167, România. Sediul Societăţii poate fi mutat în orice 
alt loc din România, conform legii și prezentului Act Constitutiv.” 

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin introducerea unui articol nou cu numărul 11.8 care va 
avea următorul conținut: 
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„11.8 Comitetul Consultativ 
11.8.1 Organizare și funcționare 
(1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor va numi un Comitet Consultativ, alcătuit din trei (3) 
membri, şi le va stabili remuneraţia, după caz. 
(2) Orice acţionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului 
Consultativ.  
(3) Membrii Comitetului Consultativ pot fi acţionari ai Societății sau alte persoane desemnate de 
acţionari şi trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele corespunzătoare pentru a emite judecăţi pe 
baza informaţiilor primite în legătură cu activitatea Societății. 
(3) Mandatul membrilor Comitetului Consultativ este de doi (2) ani de la data numirii acestora. 
(4) Comitetul Consultativ alege din cadrul membrilor săi un președinte. 
(5) Funcționarea Comitetului Consultativ se va realiza în conformitate cu regulamentul adoptat de 
acesta, respectiv în conformitate cu orice politici sau regulamente elaborate de acesta.” 
11.8.2 Atribuții și funcționare 
(1) Comitetul Consultativ are, în principal, următoarele atribuții: 

a) participă, cu rol consultativ, la planificarea strategică de la nivelul Societății, respectiv 
analizează propunerile, formatul și conținutul oricărei planificări strategice la nivelul 
Societății, respectiv asigură verificarea independentă a faptelor și a ipotezelor utilizate în 
identificarea și evaluarea oricărei planificări strategice la nivelul Societății, precum și 
contestarea oricăror ipoteze subiacente, după cum este necesar;  

b) se angajează în discuții cu Consiliului de Administrație, respectiv cu reprezentanții 
conducerii executive a Societății și aduce critici constructive; 

c) analizează implementarea și performanța proiectelor strategice de la nivelul Societății, prin 
aplicarea unor indicatori corespunzători și definirea etapelor relevante, în vederea 
îndeplinirii rolului său consultativ și formularea oricăror recomandări pentru Consiliul de 
Administrație, respectiv pentru conducerea executivă a Societății; 

d) ca urmare a informării primite de la Consiliul de Administrație cu privire la convocarea 
adunării generale ordinare şi/sau extraordinare, recomandă, în cazul în care consideră 
necesar sau oportun, adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmează a fi cuprinsă 
în textul convocatorului adunării generale a acţionarilor; și 

e) primeşte de la Consiliul de Administrație situaţiile financiare anuale, raportul anual de 
activitate prezentat de Consiliul de Administrație şi raportul financiar al auditorilor, precum 
și bugetul de venituri şi cheltuieli anual înainte de a fi puse la dispoziţia acţionarilor în 
vederea aprobării, şi le analizează, putând formula un punct de vedere cu privire la acestea, 
pe care îl prezintă Consiliului de Administrație. 

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu prevederile articolului 11.8.2. de mai sus, 
Comitetul Consultativ primește de la Consiliul de Administrație sau, după caz, de la conducerea 
executivă sau de la auditorii Societății, materiale care trebuie să fie suficient de detaliate, 
cuprinzătoare și succinte pentru a sprijini orice analiză a Comitetului Consultativ.” 
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4. Aprobarea implementării unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către 
membrii Consiliului de Administrație, membrii Comitetului Consultativ, directorii și salariații ai 
Societății (astfel cum este descris acest program în materialul de prezentare, având incluse 
informații privind persoanele eligibile, criteriile de alocare, modul de alocare etc). 

5. Aprobarea: 
(i) emiterii în anii 2021 și 2022 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă 

dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, 
cu o valoare totală de până la 15.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în orice altă 
monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 8,5%, după caz și cu o scadență care 
nu va depăși cinci (5) ani, de către Societate și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă, 
inclusiv legea din România („Obligațiunile”); 

(ii) desfășurării în anii 2021 și 2022 a uneia sau mai multor oferte („Ofertele” și fiecare dintre 
acestea, o „Ofertă”), având ca obiect Obligațiunile, inclusiv Oferte adresate publicului sau 
Oferte care vor avea loc în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv 
(dar fără a se limita la) cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul 
(UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul 
care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori 
mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE 
(„Regulamentul privind Prospectul”); 

(iii) întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau 
oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe orice loc de tranzacționare sau, 
după caz, pe o piață reglementată, ulterior desfășurării Ofertei relevante („Listările” și oricare 
dintre acestea „Listarea”); 

(iv) împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate 
actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și 
Listare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de 
emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea 
celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor 
contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, 
selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect 
de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce 
au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și 
semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte 
juridice necesare; și 

(v) împuternicirii Consiliului de Administrație (i) să aprobe orice contracte privind Obligațiunile 
și/sau Ofertele și/sau Listările și/sau Restructurările sau orice alte aranjamente, angajamente, 
prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, 
trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte 
și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute 
orice alte acțiuni necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline emisiunii 
Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor; și (ii) să împuternicească reprezentanți ai 



 

 
 

 
SC 2Performant Network SA 
Sediul social: Str. Vulturilor, nr. 98, Spatiul Comercial Etaj 10, Sector 3, Bucuresti 
Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010 
CUI: RO26405652                                                                                                                                 www.2performant.com 
 
 

5 

Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a 
îndeplini orice astfel de acțiuni. 

6. Stabilirea datei de: 
• 14 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA 
(pentru care data de înregistrare va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri), în 
conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017; și 

• 13 mai 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din 
Regulamentul nr. 5/2018, cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA (pentru care “ex-
date” va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri). 

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise 
de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății. 

7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de 
Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în 
numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv 
hotărârea AGEA, Actul Constitutiv, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României 
partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața 
Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane 
juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și 
asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.  

 
ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA: 

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2020, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent. 

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021. 
3. Aprobarea repartizării a unei sume de până la 495.970,4 lei din profitul net al Societății pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 determinat în conformitate cu legile aplicabile, 
drept dividende plătibile acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și 
dematerializate (dividendul per acțiune fiind de până la 0,4 lei, respectiv patru (4) acțiuni noi per o 
(1) acțiune existentă), sub rezerva aprobării și în condițiile punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA și 
aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice 
acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârii AGOA 
ce ar urma să fie adoptată asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la următoarele 
aspecte: 
(i) confirmarea sumei finale a dividendului plătibil acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi 

ordinare, nominative și dematerializate, care va fi stabilită prin aplicarea unui multiplu de patru 
(4) la valoarea nominală aferentă numărului total de acțiuni în capitalul social al Societății 
rezultat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar 
cu suma de până la 18.550 lei, prin emiterea unui număr de până la 185.500 de acțiuni noi 
ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominalăde 0,1 lei per acțiune, supusă 
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aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor Socității convocată pentru data de 
22/23 martie 2021; 

(ii) stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele  hotărârii AGOA ce ar urma să fie adoptată asupra acestui punct de pe ordinea de zi, 
în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, stabilirea “ex-date” calculată 
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018, stabilirea datei 
participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul 
nr. 5/2018 și, respectiv, stabilirea datei plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 
litera h) din Regulamentul nr. 5/2018; și 

(iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârea AGOA ce ar urma 
să fie adoptată asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv orice certificate, declarații, 
registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în 
vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni 
care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline acesteia, inclusiv publicarea 
comunicatului privind distribuția de dividende în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) 
din Regulamentul nr. 5/2018.  

4. Aprobarea alocării unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2020 în valoare de 322.718,6 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după 
cum urmează: 
• 103.992,6 lei pentru constituirea rezervelor legale obligatorii ale Societății; și 
• 218.726 lei reprezentând profit nerepartizat. 

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 
2020 (VOT SECRET). 

6. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare. 
7. Aprobarea raportului de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare. 
8. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul financiar 

aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 110.000 lei (brut), la care se vor adăuga opțiunile 
acordate în conformitate cu programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), sub 
rezerva aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu politica de remunerare 
a Societății, sub rezerva aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA. 

9. Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA privind modificarea 
Actului Constitutiv, numirea a trei (3) membri în Comitetul Consultativ al Societății începând cu data 
la care va fi adoptată hotărârea AGOA aferentă prezentului punct de pe ordinea de zi AGOA. 
Mandatele membrilor sunt valabile pentru o perioadă de doi (2) ani, sub rezerva acceptării 
mandatelor (VOT SECRET). Cu excepția posibilității de a beneficia de prevederile programului de 
alocare acțiuni (de tip „stock option plan”), membrii Comitetului Consultativ nu vor beneficia de o 
remunerație. Propunerile acționarilor pentru cele trei candidaturi pot fi depuse până la data de 9 
aprilie 2021, ora 12:00 P.M., la sediul social al Societății din sau prin e-mail la adresa 
investors@2performant.com. Fiecare candidat pentru Comitetul Consultativ trebuie să depună o 
copie a cărții de identitate și CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale, formularul de 
consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în 
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procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile 
în cadrul materialelor informative. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, calitatea de 
acționar, precum și CV-ul vor fi publicate pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată 
zilnic până la data de 9 aprilie 2021, ora 18:00, pe baza propunerilor primite. 

10. Stabilirea datei de: 
• 14 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA 
(pentru care data de înregistrare va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri), în 
conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017în conformitate cu prevederile 
art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017; și 

• 13 mai 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din 
Regulamentul nr. 5/2018, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA (pentru care “ex-
date” va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri). 

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise 
de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății. 

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de 
Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în 
numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv 
hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 
hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului 
Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice 
sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării 
opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA. 

*** 
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA și AGOA 

a) Participarea la AGEA și AGOA  
AVÂND ÎN VEDERE: 
(A) Situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române pentru a 

limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2; și 
(B) Calificarea operațiunilor de tipul ședințelor AGOA și AGEA de către Centrul Național de 

Coordonare și Conducere a Intervenției drept evenimente private, care se supun interdicțiilor 
privind desfășurarea de evenimente private în spații închise, 

SE RECOMANDĂ ACȚIONARILOR SĂ EVITE DEPLASĂRILE NEESENȚIALE, SĂ NU PARTICIPE FIZIC LA 
AGEA ȘI AGOA ȘI SĂ ÎȘI EXERCITE DREPTUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, POTRIVIT PROCEDURII 
DESCRISE ÎN PREZENTUL CONVOCATOR. Pentru respectarea dreptului de informare a acționarilor, 
Consiliul de Administrație va organiza o videoconferință a ședințelor AGEA și AGOA, prin care va 
prezenta ultimele actualizări cu privire la Societate și va răspunde la eventualele întrebări adresate. 
Acționarii care sunt interesați să se înscrie pentru videoconferință, își vor manifesta intenția prin e-mail 
la adresa investors@2performant.com, trimis până la data de 21 aprilie 2021, ora 10:00 AM, 
comunicând totodată numele complet din documentul de identitate și o adresă de e-mail, pentru 
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verificarea calității de acționar și pentru a putea fi contactați pentru comunicarea măsurilor 
organizatorice referitoare la modalitatea de acces la videoconferință. 
La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul 
Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni 
listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin 
reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu 
respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin 
corespondență).  
Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este 
permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de 
identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de 
ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de 
identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, 
pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini). 
Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate 
(buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte 
de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către 
acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz. 
Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără 
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data 
de Referința, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. 
În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. 
datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat 
(buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor 
persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul 
Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al 
semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, in original sau copie 
conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și AGOA). 
Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la 
punctele c) și d) de mai jos.  
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate 
valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate 
cu punctele c) și d) de mai jos). 

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA 
Începând cu data de 23 martie 2021, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la 
https://ro.2performant.com/aga/. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor 
referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA. 

c) Împuternicirile generale  
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Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului său a vota in toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale 
acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.  
Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al 
Societății, situat în Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, București, România, în copie, cuprinzând 
mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@2performant.com), astfel încât 
acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2021, ora 10:00 
AM.  
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate 
cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al 
acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform 
prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. 
Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul 
oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. 
Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie 
răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea 
de reprezentare, semnata în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:  
(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după 

caz, avocatului; 
(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică 

extinsă, dacă este cazul. 
d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență 

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție 
de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică 
vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”). 
Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare 
generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.  
Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune 
la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, București, 
România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), 
respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la 
adresa investors@2performant.com, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu 
originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la 
registratura Societății până la data de 21 aprilie 2021, ora 10:00 AM, menționând pe plic in clar sau în 
subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 23 
aprilie 2021/24 aprilie 2021”. În cazul rezoluţiilor care necesită votul secret, votul acţionarilor prin 
reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă va fi introdus într-un plic separat pe 
care se va face mențiunea „VOT SECRET”, respectiv va fi atașat la e-mail drept un fișier separat și va fi 
marcat cu mențiunea „VOT SECRET”. 
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La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați 
să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de 
hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi 
actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).  

e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta 
proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: 
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie 

însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; 
și 

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a AGOA sau AGEA. 

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa 
investors@2performant.com) până la data de 8 aprilie 2021. 
Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii 
persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită 
completarea ordinii de zi AGEA și AGOA.  
În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi 
a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui sa facă disponibilă o ordine de zi 
revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data 
de Referință de 16 aprilie 2021 și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.  

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi 
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa 
investors@2performant.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de 21 
aprilie 2021, ora 10:00 AM. 
Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea 
le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidențialității 
și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările 
cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă 
pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. 

DORIN-CRISTIAN BOERESCU 

Administrator unic 

_______________ 


