Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 37/2021
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
Denumirea societății
Sediul social

Telefon
E-mail
Cod Unic de Înregistrare
Nr. Reg. Com.
Capital social subscris și vărsat
Număr de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

31.08.2021
2Performant Network S.A.
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii
View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3,
București, România
+40 374 996 354
investors@2performant.com
26405652
J40/493/2010
105.442,6 lei
1.054.426
2P
SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Înregistrarea operaţiunii de majorare a capitalului social la ORC
București și actualizare privind numărul de acțiuni și drepturi de vot în capitalul social al Societății
2Performant Network SA (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la
înregistrarea, în data de 31 august 2021, a majorării de capital la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tibunalul București (ORC București). Majorarea capitalului social cu aport în numerar s-a desfășurat în
perioada cuprinsă între mai și august 2021. Certificatul de înregistrare menţiuni nr. 465045 este atașat la
acest raport curent.
În conformitate cu articolul 71 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață, Compania informează investitorii cu privire la următoarele aspecte:
•
•

numărul total de acțiuni emise în capitalul social al Companiei la data de 31 August 2021 este de
1.239.926; și
fiecare acțiune deținută dă dreptul acționarului la un vot, cu un număr total de 1.239.926 drepturi
de vot în cadrul capitalului social al Companiei la data de 31 August 2021.
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Societatea continuă procesul de înregistrare a operaţiunii la ASF, urmat de emiterea certificatului de
înregistrare valori mobiliare (CIVM) pentru acţiunile nou emise și finalizat prin înregistrarea acestora la
Depozitarul Central și alocarea lor acţionarilor relevanți.
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