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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

 

 

Raport curent nr. 11/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

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

 

Data raportului 19.04.2021 
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: Vot și participare la AGOA & AGEA din 23.04.2021 

Conducerea 2Performant Network SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața cu privire la 
posibilitatea votului prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) programată pentru 23.04.2021 la ora 10:00 AM, prin email 
sau poștă, până la data de 21.04.2021, 10:00 AM, ora locală (GMT+3). 

Având în vedere situația globală a pandemiei și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române 
pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirus SARS-CoV-2, conducerea recomandă votarea prin 
corespondență și participarea online la AGA. 

Procedura de vot 

Acționarii au două opțiuni pentru exprimarea voturilor prin corespondență: 

-  să trimită buletinul de vot semnat cu semnătură electronică fie olograf și scanat împreună cu o 
copie a actului de identitate la adresa investors@2performant.com cu subiectul: „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară / Ordinară a Acționarilor din 23.04. 2021 / 24.04.2021" sau, 
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- să trimită buletinul de vot și documentele aferente prin curier la biroul din Str. Vulturilor nr. 98, 
et. 10, Sector 3, București, România. Pe plic va fi indicat în mod clar „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară / Ordinară a Acționarilor din 24.04.2021 / 24.04.2021”. 

Termenul limită pentru trimiterea voturilor prin corespondență este 21.04.2021, 10:00. 

Videoconferință 

Pentru a permite acționarilor să participe efectiv la AGOA și AGEA, 2Performant va organiza o 
videoconferință. Deși votul nu va fi permis în cadrul acesteia, acționarii vor avea ocazia să pună întrebări 
legate de punctele de pe ordinea de zi. 

Pentru a primi detaliile de logare și pentru a putea participa la videoconferință, acționarii sunt invitați să 
trimită un email la investors@2performant.com cu numele complet, așa cum este menționat în 
documentul de identitate, pentru verificarea calității de acționar. Termenul limită pentru solicitarea 
accesului la videoconferință este 21.04.2021.  

Documente AGA 

Acționarii pot accesa convocatorul, buletinele de vot, precum și toate documentele necesare pentru AGA 
anuală pe site-ul Companiei, la următorul link: https://2performant.com/aga/.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Dorin Boerescu 


