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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

Raport curent nr. 43/2021 
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 04.10.2021 
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 123.992,6 lei 
Număr de acțiuni 1.239.926 

Simbol 2P 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

 

Evenimente importante de raportat: Erată la Raportul Curent 42/2021 

2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la o erată 
la Raportul Curent 42/2021 referitor la acțiunile gratuite. 

Pe prima pagină a Deciziei nr. 12/01.10.2021 a Consiliului de Administrație al Companiei, paragraf 1.1., 
Compania a menționat în mod incorect numărul noilor acțiuni emise. Numărul total al acțiunilor nou emise 
ar fi trebuit să fie 4.959.704; în schimb, numărul prevăzut a fost de 4.957.040. Prin urmare, paragraful 
respectiv se va citi după cum urmează: 

„Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta suma de 495.970,4 RON ca reprezentând valoarea 
totală a dividendului care va fi distribuit acționarilor Societății sub forma a 4.959.704 acțiuni noi ordinare, 
nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON („Acțiunile Noi”).” 

Raportul Curent 42/2021 se modifică în mod corespunzător. Restul raportului rămâne neschimbat. 

O versiune modificată a Deciziei Consiliului de Administrație, cu îndreptarea erorii materiale, este anexată 
acestui raport curent.  

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Dorin Boerescu  
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DECIZIA NR. 12 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 2PERFORMANT NETWORK 
S.A. 

DIN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2021 

 

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („Consiliul de Administrație”) al societății 
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 Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-
working09, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de  123.992,6 RON 
(fiind denumită în continuare „Societatea”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv dl. Dorin-
Cristian Boerescu, dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru și dna. Anda-Irina Patzelt, 

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și ale actului constitutiv al Societății 
(„Actul Constitutiv”) în data de 1 octombrie 2021. 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

(A) 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), capitalul social 
al Societății a fost majorat 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; 

(B) Pe data de 23 aprilie 2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății („AGOA”), 
respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății („AGEA”), a aprobat 
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 plătibile acționarilor 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; 

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România şi de Actul 
Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație şi pentru 
luarea de hotărâri, membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și 
transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu 
unanimitate următoarele decizii: 

1. Confirmarea sumei finale a dividendului plătibil acționarilor sub formă de acțiuni 

1.1. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta suma de 495.970,4 RON ca reprezentând 
valoarea totală a dividendului care va fi distribuit acționarilor Societății sub forma a 
4.959.704 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare 
nominală de 0,1 RON („Acțiunile Noi”). 
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1.2. Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social 
al Societății; pentru fiecare acțiune deja deținută vor fi alocate 4 Acțiuni Noi. 

1.3. În urma distribuirii de dividende conform punctului 1.1. de mai sus, 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 („Majorarea de Capital Social”). 

2. Modificarea Actului Constitutiv 

2.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a 
reflecta Majorarea de Capital Social. 

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut: 

„Capitalul social subscris este în valoare de 619.963 RON (din care 397,28 EUR, reprezentând 
1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON şi 618.213 RON), aport in numerar, 
împărțit în 6.199.630 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 RON.” 

2.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului 
Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate la punctul 2.1 de mai 
sus. 

3. Stabilirea datei 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; 

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

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

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

4. Acordarea de împuterniciri 

4.1. Consiliul aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Dorin-
Cristian Boerescu și Anda-Irina Patzelt („Reprezentanții”), acționând individual și nu 
împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind 
obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe 
seama Societății, fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în legătură cu 
investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau 
orice terță persoană, inclusiv, fără limitare: 

a) cu putere și autoritate depline, să  semneze orice document și să realizeze orice altă 
formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea si opozabilitatea 
hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi 
cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care 
sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu 
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exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; şi 

b) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanţi, cu puteri şi autoritate deplină 
în faţa Regsitrului Comerțului, notarilor publici şi a oricărei alte autorităţi  sau terţi 
relevanţi şi să îndeplinească toate formalităţile necesare cu privire la înregistrarea sau 
implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate şi să 
îndeplinească orice altă acţiune, să semneze şi să modifice orice document şi să 
îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să 
producă efecte depline. 

4.2. Consiliul confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 4.14.1. de mai sus pot 
(i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum 
consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând 
împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în 
vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în 
numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 4.1 de mai sus). 

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original, astăzi, 1 octombrie 2021.  

 

Consiliul de Administraţie: 

 

Dorin-Cristian BOERESCU 

 

____________________ 

lulian-Florentin CÎRCIUMARU 

 

____________________ 

Anda-lrina PATZELT 

 

___________________ 


