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2PERFORMANT NETWORK S.A. 

(o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 26405652, având sediul social în 
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, 

București, România) 

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PLATA DIVIDENDELOR PRIN EMITEREA DE ACŢIUNI DE CĂTRE 
2PERFORMANT NETWORK S.A. 

din data de 1 octombrie 2021 

Acest document („Documentul”) este emis în legătură cu repartizarea unei sume de 495.970,4 RON din 
profitul net al 2PERFORMANT NETWORK S.A., o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 
26405652, având sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) 
ResCo-working09, Sector 3, București, România („Societatea”) 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 (reprezentând acțiuni din aceeași 
clasă ca cele care dau drept la aceste dividende) („Acțiunile Noi”), dividendul per acțiune fiind de 0,4 RON, 
respectiv patru (4) acțiuni noi per o (1) acțiune existentă („Distribuția”), astfel cum aceasta a fost aprobată 
prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) și Hotărârii Adunării Generale 
Extrordinare a Acționarilor („AGEA”) din data 23 aprilie 2021. 

Prezentul document este emis în conformitate cu prevederile articolului 1 alin. (4) litera (h) 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, inclusiv toate măsurile de implementare 
relevante („Regulamentul privind Prospectul”). 

Documentul a fost publicat și este pus la dispoziția publicului pe pagina web a Societății la 
https://2performant.com/. Informațiile din acest Document sunt exacte numai la data menționată pe prima 
pagină a acestui Document. 

1. PERSOANE RESPONSABILE 

Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., declară că este o societate pe acțiuni înființată în mod 
corespunzător și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de 
înregistrare 26405652, având sediul social în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 
2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România și acceptă responsabilitatea cu privire la infomația 
conținută în acest Document. 
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Persoanele responsabile din partea Societății pentru informațiile cuprinse în prezentul Document sunt 
membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății, respectiv:  

(a) Dorin – Cristian Boerescu, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății; 

(b) Anda – Maria Patzelt, membru al Consiliului de Administrație; și 

(c) Iulian  - Florentin Cîrciumaru, membru al Consiliului de Administrație. 

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Societatea (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de 
aceasta), informația conținută în acest Document este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni 
care pot afecta în mod semnificativ această informație. 

2. INFORMAŢII DESPRE SOCIETATEA 

2.1. Denumirea Societății este 2PERFORMANT NETWORK S.A.  

2PERFORMANT S.A. este o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legile din 
România, cu sediul social situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, 
(biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 
J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 26405652, cod LEI 
787200H7CCY07NXFB802 și este rezident fiscal în România. Conform Actului Constitutiv, Societatea 
funcționează pe o perioadă nedeterminată. 

2.2. Capitalul social al Societății este de 123.992,6 RON (din care 397,28 EUR, reprezentând 1.750 RON la 
cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON şi 122.242,6 RON), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit 
într-un număr de 1.239.926 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 
RON/acțiune, având următoarea structură a deținerilor: 

a) acționarul Boerescu Dorin-Cristian, deține un număr de 409.481 acțiuni, în valoare nominală de 
40.948,1 RON, reprezentând 33,0246% din capitalul social al Societății; 

b) alte persoanele fizice dețin un număr de 777.345 acțiuni, în valoare de 77.734,5 RON, reprezentând 
62,6929% din capitalul social al Societății; și 

c) persoanele juridice dețin un număr de 53.100, în valoare de 5.310 RON, reprezentând 4,2825% din 
capitalul social al Societății. 

3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PLATA DIVIDENDELOR PRIN EMITEREA DE ACŢIUNI 

3.1 Actele decizionale prin care s-a stabilit dividendul și care au hotărât ca plata dividendelor să se 
realizeze prin emiterea acțiunilor 

Distribuirea dividendelor sub formă de acțiuni a fost aprobată prin intermediul AGOA și AGEA, fiind astfel 
aprobată repartizarea unei sume de până la 495.970,4 RON din profitul net al Societății pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2020 determinat în conformitate cu legile aplicabile, drept dividende 
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plătibile acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate 
(dividendul per acțiune fiind de până la 0,4 RON, respectiv patru (4) acțiuni noi per o (1) acțiune 
existentă), și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte 
sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotărâri.  

Subsecvent, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 12 din data de 1 octombrie 2021, prin care 
a fost confirmată suma finală a dividendului plătibil acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi 
ordinare, nominative și dematerializate, respectiv suma de 495.970,4 RON.   

3.2 Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de dividende şi cărora li se 
atribuie acțiuni emise pentru plata dividendelor 

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 din data de 1 octombrie 2021 a fost stabilită: 

(i) data de 28 octombrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele majorării de capital cu Acțiuni Noi, în conformitate cu 
prevederile art. 2 (1) litera f) din Regulamentul nr. 5/2018; 

(ii) data de 27 octombrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 
lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;  

(iii) data de 26 octombrie 2021 ca dată a participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și  

(iv) data de 29 octombrie 2021 ca dată a plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) 
din Regulamentul nr. 5/2018. 

3.3 Descrierea operațiunii: valoarea dividendului total, valoarea dividendului pe acțiune, motivul plății 
dividendelor prin emiterea de acțiuni, numărul de acțiuni nou-emise şi cu care se va majora capitalul 
social 

Valoarea totală a dividendului distribuit este de 495.970,4 RON, aferent unui număr de 4.959.704 Acțiuni 
Noi cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.  

Printre motivele Distribuției se numără dorința Societății de a construi o relație solidă cu acționarii săi, 
precum și de a implementa cele mai bune practici din piața de capital locală, recompensând acționarii 
prin acordarea de dividende sub formă de acțiuni gratuite, acordare de care beneficiază și acționarii care 
au participat la majorarea de capital social prin aport în numerar cu suma de 18.550 RON, prin emiterea 
unui număr de 185.500 noi acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON/acțiune, ca urmare a ofertei 
desfășurate în perioada 22 iunie 2021 – 22 iulie 2021 (prima etapă), respectiv în perioada 5 august – 11 
august (a doua etapă, plasament privat). 

Societatea are în vedere și creșterea lichidității acțiunilor Societății pe SMT AeRO operat de Bursa de 
Valori București, care va duce la creșterea profilului de emitent pe piața de capital din România. 
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De asemenea, Societatea este în proces de scalare a business-ului și de adresare a piețelor externe, prin  
capitalizarea dividendelor Societatea accesând o sumă care va fi utilizată în cadrul acestor proiecte de 
dezvoltare. 

3.4 Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite 

Acțiunile Noi sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 
RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este  ROZMYY1W6LM9. Moneda Acțiunilor Noi este RON, moneda 
națională a României. Valoarea nominală unitară a Acțiunilor Noi este 0,1 RON, iar numărul Acțiunilor 
Noi este de 4.959.704. 

Drepturile aferente Acțiunilor Noi sunt următoarele: 

Ø Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor (fiecare Acțiune Nouă 
conferind un (1) drept de vot); 

Ø Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Societății; 

Ø Dreptul de preferință; 

Ø Dreptul de informare; 

Ø Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere; 

Ø Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege; 

Ø Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare; 

Ø Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale; 

Ø Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de 
Societate; 

Ø Alte drepturi ale acționarilor; 

Ø Obligația de a raporta o participație importantă; și 

Ø Dispoziții privind retragerea acționarilor din Societate. 

3.5 Numărul de Acțiuni Noi ce revin pentru o acțiune deținută 

Fiecărei acțiuni deținute în capitalul social al Societății îi corespund patru (4) Acțiuni Noi. 

3.6 Valoarea capitalului social majorat 
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Ulterior distribuirii dividendelor sub forma Acțiunilor Noi, capitalul social al Societății va fi în valoare de 
619.963 RON, fiind împărțit în 6.199.630 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. 

EMITENT 

2PERFORMANT NETWORK S.A. 

Prin: DORIN – CRISTIAN BOERESCU 

Director General 

 

Semnătură:_____________________________ 

 


