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Către: Bursa de Valori București 

           Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Raport curent nr. 26/2021 
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 06.07.2021 

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: Actualizare lunară a activității 2Performant - iunie 2021 

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre 
ultimele noutăți cu privire la activitatea Companiei în luna iunie 2021. 

În luna iunie, 2Performant a depășit pragul de 6 milioane de vânzări generate de la lansarea platformei în 

2008, dintre care, 1 milion de vânzări au fost realizate doar anul trecut, număr aflat în continuare în 

creștere. Valoarea totală a acestor vânzări generate în ultimii 13 ani este egală cu aproape 260 de milioane 

de euro. Investitorii pot găsi statistici mai detaliate la link-ul https://ro.2performant.com/statistici/. 

În aceeași lună, 2Performant a lansat colaborarea cu platforma Reserved. Reserved aparține companiei 

poloneze LPP S.A., cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Europa Centrală și de Est. Cu peste 25 

de ani experiență în industria modei și o creștere a vânzărilor în ultimii 5 ani de 101%, Reserved activează 

pe 30 de piețe online și a depășit numărul de 210 000 000 articole de îmbrăcăminte vândute anual. 

Reserved a fost adus în 2Performant prin parteneriatul și integrarea tehnică cu Tradedoubler. De la 

începutul anului și până la 30 iunie 2021, 2Performant a adăugat 96 de magazine online noi în platformă. 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Dorin Boerescu 
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