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VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE şi NICI NU
REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU
DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN
ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI
REGULARITATEA PROSPECTULUI în PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII şi ALE NORMELOR ADOPTATE în APLICAREA
ACESTEIA.

o

o

o

Cu excepţia României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea acestei Oferte în
nicio ţară a UE sau SEE şi într-o ţară terţă UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia
sau către persoane rezidenţe sau localizate în aceste ţări.
Persoanele care decid să subscrie Acţiuni Oferite în cadrul prezenţei Oferte sunt obligate să cunoască restricţiile şi

limitările Ofertei şi să se conformeze acestora.

Emitentul şi Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu
acest Prospect în caz de forţă majoră (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, inclusiv fără
limitare, calamităţi naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita
funcţionarea instituţiilor pieţei de capital).
Prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (http://www.bvb.ro), pe site-ul Intermediarului
ofertei (www.goldrinq.ro), pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro), precum şi pe site
ul propriu al Emitentului la secţiunea Investitori (https://ro.2performant.com/ir-majorare/) .

Acest prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr.
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DEFINITII
„

În cadrul acestui Prospect, cu exc0pţia cazul ui în care se prevede contrari ul în mod explicit, următorii termeni scrişi cu
i niţiale majuscule vor avea următoarele semnificaţi i, apl icabile atât formelor de singular cât şi celor de plural :

„Actul Constitutiv"
„Acţi uni"/„Acţiun i le
Societăţii"
„Acţiunile Noi"I
„Acţi unile Oferite"
"Acţionari"
„AG EA"

Actul Constitutiv a l Emitentului, în vigoare la data prezentului Prospect, care sta la baza
înfi i nţării şi funcţionării societăţi i 2 PERFORMANT N ETWORK S.A.
Totalitatea acţi uni lor emise de către Societate la data aprobări i prezentului Prospect.
Cele 185. 500 acţi uni nou emise de către Emitent ca urmare a majorării de capital social,
conform Hotărârii AGEA nr. 2/22 . 0 3 . 202 1 şi oferite tuturor deţi nătorilor de drepturi de
preferinţă .
Persoanele fizice sau juridice ca re deţin a cJiuni emise de către Emitent şi care sunt
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la Data de Inregistrare7 aprilie 2021.
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionari lor Societăţi i .

„ASF"

Autoritatea de Supraveghere F!nanc:ara.

„BVB"

Bursa de Valori Bucureşti S .A. în calitate de administrator şi operator al pieţei de capita l .

"CAEN"

Clasificarea Activităţi lor î n Economia Naţională.

„Compan ia"I
„Emitentul" I
„Societatea" I
2Performant

2PERFORMANT N ETWORK S.A. , emitentul acţi unilor prezentate în acest Prospect, cu sediul în
în Bucureşti, Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladi rea Uniri i View, Etajul 2, biroul ResCoworking09, Sector 3, cod posta i 030 1 67 (în curs de înregistra re la ON RC), telefon +40 721
1 59 025, contact relaţia cu i nvestitori i +40 374 996 354, adresa de email
investors©2Qerformant.com , website : httQs:Ll2Qerformant.coml , cod unic de identificare

„Consi l i u l de
admi nistraţie"

Consil i u l de administraţie al 2PERFORMANT NETWORK S.A, societate administrata în sistem
unitar, potrivit cu prevederile actuiui constitutiv şi ale legislaţiei relevante.

„Cont Colector" sau
"Contul de Oferta"

Conturi le desti nate colectări i sumelor corespunzătoare subscrieri lor în cadrul Ofertei, astfel
cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect.

„Data de
Î nregistrare"

Data calendaristica stabilita prin Hotărârea AGEA nr. 4/22.03.202 1 ca fii nd data ca re
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărâri i AG EA,
potrivit cu Registrul Acţionarilor eli berat de Depozitarul Centra l, respectiv, 7 apri lie 202 1 .

, Depozitarul Central S.A., cu sed i u l in Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 36, t::L a]ele 3, 8 :;>1
9, sector 2, reprezi ntă instituţia care asigura servici i de depozitare, registru, compensare şi
„Depozitarul Central"
decontare a tra nzacţi ilor cu i nstrumente financiare, precu m şi alte operaţi uni în legătura cu
acestea astfel cum sunt defi nite în Legea Pieţei de Capita l .
'

-

_„

.

-·

Etapa I a majorării
de ca pital

Perioada d e 3 1 d e zile calendaristice în care deţi nătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie
în cadrul ofertei publ ice (Ofertei) obiect al Prospectului .

Etapa a II-a a
majorării de capital

Etapa în care acţiunile ra mase nesubscrise în cadrul Etapei I a majoră rii sunt ofertate unui
număr de cel m ult 149 i nvestitori de retai l în conformitate cu hotărârea AGEA
2PERFORMANT S.A. nr. 2/22.03. 202 1 şi a Consi l i u l u i de administraţie a l Emitentu l u i . Etapa a
II-a nu face obiectul prezentul u i Prospect.

"Form ular de
revocare"

Formularul care trebuie completat şi semnat de către subscri itori în vederea revocări i
subscrierilor făcute în cadrul Ofertei, în condiţi ile prezentului Prospect.

"Form ular de
subscriere"

Formularul care trebuie completat şi semnat de către investitori în vederea subscrierii în
cadrul Ofertei .

„SSIF Goldring S.A."

SSIF Goldring S.A., a utorizata pentru activităţi specifice pieţei d e capital c u sedi ul î n Târgul
M u reş, str. Tudor Vlad i m i rescu nr. 56A, 540014, jud . M u reş, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J26/440/ 1998, cod unic de înregistrare R010679295, e-mail
goldring@goldring.ro.

„Intermed iar" /
„Participant la
sistem ul
Depozitarului
Centra l"

„Societăţi de servicii de investiţi i fi nancia re a utorizate de A.S.F., instituţi i de cred it a utorizate
de B. N . R. , în conformitate cu legislaţie ba nca ră aplicabilă, precum şi entităţi de natura
acestora a utorizate în state membre sa u nemem bre să presteze servicii şi activităţi de
i nvestiţi i ", conform art. 2 pct. 20 d i n Legea 24/2017 privind emitenţi i de titl uri fi nanciare şi
operaţiuni de piaţă.

„Intermediarul
Ofertei"

SSIF Goldring S.A.

"Investitori"

Deţi nătorii de drepturi de preferi nţă la momentul începerii perioadei de subscriere.

"Drepturi de
preferi nţă"

Un număr total de 1 . 05 5 .426 preferinţă alocate acţiona rilor înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la Data de Inreg istra re aferenta majorări i capitalului social stabil ita pri n
Hotărârea AG EA nr. 4/22 . 0 3 . 2021, respectiv 07 apri l ie 2021.

„Legea nr. 24/20 17"

Legea nr. 24/20 1 7 privi nd emitenţi i de instrumente fi nanciare şi operaţi uni de piaţă,
publicata în Monitorul Oficial Partea I nr. 2 1 3 din 29 martie 2 0 1 7 .

„ Legea Societăţilor"

Legea nr. 3 1/1990 privind societăţile, republicata în Monitorul Oficial nr. 1 066 din
17. 1 1 . 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

„leu" sa u „Lei" sau
„RON"

Moneda oficiala a României .

"Oferta"

Oferta aferenta operaţi unii de majorare a capitalului social cu aport în nu mera r cu acordarea
dreptul ui de preferi nţă conform Hotă rârii AGEA nr. 2/22.03. 202 1 constând într- un număr de
cel mult 185. 500 acţi uni nou emise şi oferite i nvestitorilor.

„Perioada de Oferta"
/,,Perioada de
Subscriere"

Perioada de derulare a Ofertei, de 3 1 zile calendaristice, în ca re deţi nători i de drepturi de
preferinţă pot subscrie Acţi uni lor Oferite în baza exercitării drepturilor de preferi nţă conform
prezentului Prospect.

„Secţiunea I"

Secţi unea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozita rul ui Central
în care sunt evidenţiate conturi le deţi nători lor de Drepturi de Preferi nţă ca re nu au cont
deschis la un Participant.

li"

Secţiu nea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului central
în care sunt evidenţiate (i) conturile individuale şi globale ale deţi nătorilor de Drepturi de
Preferinţă care au cont deschis la un Participant.

„Secţiunea

„Secţi unea III"

„Prospectu I"

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a Depozitarului
Centra l în care sunt evidenţiate conturi le i ndividuale în ca re instru mentele
financiare sunt înregistrate di rect în numele şi pe sea ma Partici panţi lor ca şi
proprietari ai respectivelor i nstrumente fi nanciare.
Prezentul Prospect de oferta aferent majorării capita l u l ui social al 2PERFORMANT
N ElWORK S.A. aprobat de către ASF în vederea derulării Ofertei .

Baza de date cupri nzând registrele şi înregistrarea comercianţilor şi a altor entităţi
prevăzute de lege.

„Reg istru l
Comerţul u i"
„Reg ulamentul
5/2018"

nr,

Regula mentu! ASF nr. 5/20 18 privi nd emitenţii de i nstrumente fina ncia re şi
operaţiuni de piaţă .

„Reg ulamentul (UE)
20 17/ 1 1 29"

Reg ula mentul (UE) 20 17/1129 privind prospectul ca re trebuie publicat î n cazul unei
oferte publ ice de va lori mobi liare .

„Regu lamentul (UE)
202 1/337"

Regula mentul (UE) 202 1/3 37 d e modificare a Regulamentului ( U E) 20 1 7/ 1 129 în
ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru
i ntermediarii fi nanciari şi a Directivei 2004/ 1 09/CE în ceea ce priveşte util izarea
formatului de ra portare electronic unic pentru rapoartele financiare a nuale în scopul

„Reg ulamentul
delegat (UE)
2019/979"

Regula mentul delegat (UE) 20 1 7/979 de completa re a Regulamentului (UE)
20 1 7/ 1 129 în ceea ce priveşte standa rdele tehnice de reglementare referitoa re la
rezumatul prospectului, publicarea şi clasificarea prospectelor etc.

„Regu lamentul
delegat (UE)
2019/980"

Regula mentul delegat (UE) 20 1 7/980 de completare a Regula mentului (UE)
20 1 7/ 1 129 în ceea ce priveşte formatul, conţi nutul, verificarea şi aproba rea
prospectul u i .

„Zi Lucrătoare"

Orice z i în care atât piaţa româ nească interba ncara cat ş i sistemele de
tranzacţionare ale Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensa re-deconta re
ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfăşurarea activităţi i .

REZUMATUL PROSPECTULUI
1.

1. 1

I NTRODUCERE
Denumirea valorilor mobilia re şi numărul internaţional de identificare a valorilor mobi l ia re
(„ISI N'1·

Acţiuni ordinare, nomi native, i ndivizi bile, demateria lizate, em ise în cadrul majorări i de capital social al 2PERFORMANT
N ETWORK S.A., conform Hotă râ ri i AGEA nr. 2 I 22.03 . 202 1

Cod !SI N : ROZMYY1W6LM9
1. 2

Identitatea şi datele de contact ale emitentului, incl usiv identificatorul entităţi i juridice („LEI") .

Emitentul este 2 PERFORMANT N ETWORK S.A., societate cu sediul social în Bucureşti, Bulevard ul Cornel i u Coposu
Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, biroul „ResCo-working09", Sector 3, cod posta i 030 167, România, , telefon
+40 721 159 025, contact relaţia cu i nvestitori i +40 374 996 354, adresa de email investors@2performant.com,
website: https://2performant.com/, cod unic de identificare fisca lă 26405652, număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/493/20 10. Menţionă m că sediul societăţi i, aprobat pri n hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor nr. 2/23 .04. 2021 completată de hotărârea Consiliului de administraţie a l Societăţi i nr. 3 din 06. 05. 202 1 ,
este î n curs d e înregistrare la Ofici ul Naţional al Registrului Comerţul u i . Fi nal izarea operaţi unii d e înregistra re v a fi
comunicată către i nvestitori printr-un raport curent publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti (BVB),
https://bvb.ro
Cod LEI : 787200H 7CCY07NXFB802.
1.3

Identitatea şi datele de contact ale a utorităţi i com petente care a a probat prospectul

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sed i u l în Splai u l Independenţei nr. 1 5,
sector 5, cod poşta l 050092, Bucureşti, Româ nia .
1.4

�I 2o. oS.�2.J

1.5

Avertismente

Pa_!,.(\ a probării Prospectului UE pentru creştere:

.

�-or. ?.eZA

prin Decizia ASF nr

Emitentul atrage atenţia cu privi re la următoarele elemente :
a) Acest rezumat trebuie să fie citit ca i ntrod ucere la Prospect, nu este exha ustiv şi a fost elaborat numai în baza
i nformaţi i lor detaliate în cuprinsul Prospectului şi trebuie coroborat cu acesta . Orice decizie de a subscrie în
Acţi unile Oferite trebuie sa se bazeze pe o exa m i na re a întregului Prospect, investitorii nu trebuie să se l i miteze
doar la citi rea acestui Rezumat.
b) Calitatea de acţionar presupune, prin defi niţie, participa rea la benefici i l e şi pierderile societăţi i emitente
proporţional cu deţi nerea din capitalul sociai. Pri n urmare, date fii nd caracteristicile acţi uni lor ca valori mobi liare,
o i nvestiţie în acţi uni - i ndiferent de emitent - i mpl ică riscul pierderii întregului capital i nvestit în situaţia
fal i mentului sa u insolvenţei societăţii, respectiv a unei pă rţi din acesta în condiţi i le unei evoluţi i negative a
acţiunilor pe piaţa de capita l din cauze i nterne sa u externe Emitentului .
c)

În cazul în care se intentează o acţiune în faţa u n u i tri bunal privind informaţia cuprinsă în Prospect, se poate
ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislaţia i nternă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectul ui
înaintea începeri i procedurii judiciare.

d) Persoa nele responsabile nu răspund civil excl usiv pe baza rezumatului, i ncl usiv a unei traduceri a acestuia, cu
excepţia cazului în care rezumatul este înşelător, i nexact sau în neconcordanţă cu p ă rţi le relevante ale
Prospectului, sa u dacă nu oferă i nvestitorilor, în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, informaţiile esenţiale
pentru a lua o decizie investiţională funda mentată cu privi re la aceste valori mobi liare.

2. I N FORMAŢII ESENŢIALE PRIVI N D E M ITENTU L
2. 1. Cine este em itentul valorilor mobi l ia re
2PERFORMANT N ETWORK S.A.
2. 1. 1

Informaţi i despre emitent

{a) forma sa juridică, legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi ţara de înregistrare

Emitentul este o societate pe acţiuni înfi i nţată în mod corespunzător şi funcţionând în mod valabil în conformitate cu
legile din Româ nia, având sediul social în Bucureşti, Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea U n i ri i View, Etajul 2,
biroul „ResCo-worki ng09", Sector 3, cod postai 030 167, fi i nd înregistrată la Registrul Comerţul u i de pe lângă Tri bunalul
Bucureşti cu numărul H0/493/20 10, cod unic de identificare fisca lă 26405652 . Sed i u l societăţii , aprobat prin hotă rârea
Adunării Generale Extraord i nare a Acţionarilor nr. 2/2 3 . 04.2021 completată de hotărârea Consi liului de adm i n i straţie al
Societăţii nr. 3 din 06.05.2021, este în curs de înreg istrare la Registrul Comerţu l u i .
{ b ) activităţi le sale principale

2Performant este o societate de tehnologie ca re operează şi monetizează activităţi de marketi ng afi l iat şi infl uencer
marketi ng, sub cod ul CAEN 6209 - "Alte activităţi de servici i privi nd tehnologia informaţiei".

{c) acţionaru l sa u acţionarii majoritari ai acestuia
Emitentul este controlat în mod di rect de către acţionarul Boerescu Dori n, d i rector general şi preşedinte al Consi l i u l ui
de administraţie al 2Performant Network S.A. care deţine 408. 600 acţi uni reprezentând 38, 7509% d i n numărul tota l
de acţiuni emise de Emitent. Alţi acţiona ri semnificativi ai 2Performa nt, care deţi n cel puţi n 5% din ca pitalul social,
sunt:
Spineanu Radu Ioan - deţi ne un număr de 106.600 acţi uni reprezentând 10, 1098% din numărul total de
acţiuni emise de Emitent;
Neguţ Serg i u Mădă l i n
acţi uni emise de Emitent;
Aron Bogdan
de Emitent;

-

-

deţi ne un număr de 74.000 acţiuni reprezentând 7,0 180% din nu mărul tota l de

deţi ne un număr de 70. 1 7 1 acţi uni reprezentâ nd 6,6549% d i n n u mă rul tota l de acţi uni em ise

{d) numele directorului executiv (sau al persoa nei care ocupă o funcţie ech ivalentă)
Dori n Boerescu îndeplineşte funcţia de Director Genera l (CEO) al societăţi i emitente.
2. 2.

Principalele informaţii fi nanciare referitoa re la Emitent
2. 2.1. Principalele informaţi i fi na nciare
•

•

Indicator {lei)

•

. . .

•

3 1 . 1 2 . 2020

t

•

I

•

Total venituri
Profit din exploatare

969. 8 1 1

865 . 657

Profit net

8 1 8 . 689

70 1 . 453

Creşterea anuala a venituri lor (%)

29,74%

16,63%
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FLUXURI DE TREZORERIE (lei}
Valoarea netă a fl uxurilor
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- activitatea de exploatare
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31. 1 2. 2020

3 1 . 12.2019

___ _ „

- activitatea de investiţii
- activitatea financiară

(4 1 . 975)

- alte activităţi
Flux de n umerar net
2.2.2. O scurtă descriere a tuturor cal ificări lor d i n raportul de a udit referitoare la informaţiile
financiare istorice
Situaţi ile fi nanciare istorice aferente anului 2019 şi 2020 au fost auditate, opi nia auditorului fii nd fără rezerve.
2.3.

Riscurile-cheie specifice Emitentului

Investiţia în acţi unile 2Performant Network S.A. i m pl ică un nivel de risc a cărui eval uare presupune o anal iza atentă a
factorilor de risc şi a informaţi i lor cu privire la Emitent cupri nse în prezentul Prospect. Prezenta secţi une descrie cele mai
relevante riscuri specifice activităţii emitentului . Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este realizată, din
perspectiva Emitentului, în ordi nea i m portanţei după proba bilitatea material izării riscul ui şi i m pactul negativ asupra
activităţi i şi performanţei Societăţi i .
a.
b.
c,

d.

e.

f.

g.

2.3. 1. Riscurile de natură operaţională i ncl ud :
atragerea, păstra rea şi motiva rea personal ului calificat, un activ i mportant pentru sistemul de cercetare
dezvoltare-inovare al societăţii, vector de competitivitate şi dezvoltare conti nuă a afacerii societăţi i ;
asigurarea stabil ităţi i sistemelor - există riscul ca arhitectura curentă s ă nu încorporeze redundanţa, capacitatea şi
agilitatea necesare la nivelul tuturor dispozitivele uti l izate de către comunitatea de util izatori;
atribui rea conversi ilor - în condiţi ile migră rii e-commerce- ului din browser către alte med i i, este necesară
adaptarea tehnologiei curente pentru a permite înregi strarea conversiilor din aceste med i i , şi i mpl icit ada ptarea la
produsele şi necesităţile specifice acestor medii, aspect care sol icită un efort i nvestiţional semnificativ;
riscuri legate d e prod use ş i servicii - activitatea platformei poate fi compromisă d e accesul nea utorizat, pri n atacuri
ci bernetice, erori sau omisiuni, cu i m pact asupra com paniei şi utilizatorilor. Reducerea acestui risc este asigurată
prin intermediul poliţelor de asigurare şi a cola borări lor cu firme de IT ancorate în securiza rea accesului la i nformaţii
confidenţiale.
riscuri privind proprietatea i ntelectuală care reprezi ntă 49% din activele compa niei şi a căror dezvăluire către terţi
poate afecta activitatea companiei . Pentru a preveni diseminarea neautorizată a informaţi i ior cu caracter i ntern, a
fost i mplementată o pol itică de Non- Disclosure Agreement (N DA) şi de pena lizare, care precedă orice colaborare
cu angajaţi i şi cu furnizori i externi . De asemenea, sunt aplicate normele i nd ustriei privi nd acordarea accesului la
date, implementa rea proceselor şi tehnologii lor, spori nd gradu l de securitate a i nformaţii lor;

riscuri legate de poziţionare care derivă din evol uţia ;apidă a i ndustriei de IT şi presupun alinierea întârziată ia
tendinţele în industrie, d i n ca uza posibi lelor deficite de resursă managerială sau a disconti nuităţilor în îmbunătăţirea
permanentă a cadrului tehnic;

risc privi nd protecţia datelor cu caracter personal - emitentul ia toate măsurile de precauţie i mpuse în acest
domeniu, dar acest risc nu poate fi complet el iminat.
2.3.2. Riscul de piaţă priveşte:

a.

riscul legat de competiţie
pătrunderea pe piaţa marketi ngului afil iat a noi concurenţi de talie globală sau
regională ar genera presiune pe activitatea 2Performant. Totuşi, conducerea Societăţii consideră că barierele de
i ntrare sunt considerabile

b.

riscul de credit - riscul de neîncasare a creanţelor şi a i m posi bilităţii onorări i obl igaţiei faţă de afiliaţi . Pentru
gestiunea acestui risc, cond ucerea Societăţi i a i mplementat proceduri rig uroase de colectare a creanţelor facturate

-

c.

post-pay, politica de condiţionare a abona mentelor post-pay de constituirea un ui depozit colatera l şi opţi unea
plăţi lor pre-pay,

riscul de cash-flow Societatea a adoptat o politică prudentă de gestiona re a riscul ui de cashflow, asigu rând
menţi nerea unui nivel suficient de numerar şi echivalente de nu mera r
-

2 . 3 . 3 . Riscurile sistem ice privind Emitentu l i ncl ud riscul şocuri lor economice, financiare sa u
sociale la nivel macroeconomic, reg ional sau g lobal, cu i m pact importa nt asupra comportamentelor şi modelelor
de consum, respectiv asupra puterii de cumpă rare pe pieţele pe care activează 2Performant, important în contextul
pandemiei COVID- 19; riscul de ţară, riscul fi scal şi jurid ic, riscul de inflaţie şi de rată a dobânzi i .
3. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3. 1

Principalele caracteristici ale valori lor mobil iare

Acţi unile oferite sunt ordinare, nomi native, indivizi bile, dematerializate, de valoa re egală, cu o valoare nomi na la de
0, 1 lei fiecare şi asig ura deţinători lor drepturi egale.
Moneda acţi uni lor este moneda naţională a Româ niei, RON .

În cadrul majorări i de capita l , Societatea emite un număr de maxi m 185. 500 acţi uni conform Hotărârii AGEA nr.
2/22 . 03. 2021cu o valoare nominală de 0,1 lei . Majorarea de ca pital se face în baza exe rcitări i dreptul u i de preferi nţă .
Preţul la care deţi nători i drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va fi de 28, 2764 lei/acţi une, care a fost ca lculat
ca preţul med i u ponderat de tranzacţiona re pentru ulti mele 30 de zile anterioa re datei de depunere a prospectul u i
d e ofertă î n versi unea fi nală ag reată c u ASF, î n vederea aprobări i d e către ASF, la care s e aplică o reducere d e 25%,
conform formulei matematice : „Preţul de emisi u ne
preţul med i u ponderat de tranzacţionare în ulti mele 30 zile
*0,75 ",
=

Perioada de exercitare a dreptului de preferi nţă va fi de 3 1 de zi le, începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la încheierea
perioadei de tra nzacţionare a drepturi lor de preferi nţă, respectiv între ..:Z..Z.o(,, 2.o2J
şi 22.. .oq_. 2.o-2 I .
Pentru subscrierea unei acţi uni noi sunt necesare 5, 68424 drepturi de preferi nţă .
Drepturile de preferi nţă sunt tranzacţionabile pe piaţa AeRO a BVB pe o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, începând cu
a cincea Zi Lucrătoare de la data publicării Prospectului, între 31.o� 2o 2- �
l '-t. 06. ?.o2 f
-

3. 1. 1

Drepturi asociate acţi uni lor

Fiecare acţi une conferă i nvestitorilor dreptul la un vot în Ad unarea Generală a Acţionarilor Societăţi i, dreptul de a
a lege orga nele de conducere, d reptul de a participa la distri buirea profitu l u i în condiţi ile legii şi ale Actului Constitutiv,
dreptul de preferi nţă în cadrul unei majorări ulterioa re de capital social, drepturi derivate din l ichidarea Emitentului
- respectiv dreptul de participare la excedent în cazul l ichidă rii, precum şi orice alte d reptu ri prevăzute de Actul
Constitutiv şi de prevederile legale în vigoa re. Deţinerea cel puţi n a uneia din Acţi unile Societăţii impl ică adezi unea
acţionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de Acţi uni prevăzute în Actul Constitutiv
urmează Acţi unile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile Emitentului sunt garantate cu
patri moniul Emitentului, iar acţionarii vor fi ţi nuţi răspunzători numai în l i m ita valorii Acţi uni lor deţin ute.
Rangul relativ al Acţiu n i lor în structu ra capitalului emitentul u i în caz de insolvenţă, inclusiv, acolo
u nde este cazul, i nformaţi i cu privi re la n ivelu l de subordonare a acestora
In caz de insolventa, pri n natura lor, acţiunile - i ncl usiv acţi unile obiect al prezentei Oferte - conferă deţi nători lor
un rang inferior de prioritate ra portat la alţi creditori ai Emitentului. în caz de insolventa, acţionarii sunt îndreptăţiţi
la sumele reziduale după lichidarea completa a activul u i în favoarea cred itorilor Societăţii, proporţional cu cotele de
participare la capitalul socia l .
3. 1 . 2

Pol itica privind dividendele sau distribuirea acestora

Adunarea Generală a Acţionarilor adoptă anual decizia privi nd alocarea profiturilor. Având în vedere sectorul
tehnologic în care activează Emitentul şi profi lul de societate focalizată pe creştere accelerată pentru securizarea şi
multiplica rea avantajelor competitive pe o piaţă extrem de dinamică, precum şi nevoia de fi na nţare a societăţi i pentru

i m plementarea strategiei de dezvoltare, conducerea 2 Performant are în vedere, pe termen scurt- med i u, menţi nerea
pol iticii de reinvesti re a profitul u i pentru maxi mizarea creşteri i potenţiale, cu recompensarea acţiona ri lor prin
distribuirea de acţi uni gratuite.
Politica de dividende a com pa niei poate fi găsită pe pagi na de internet a Societăţi i,

https://ro.2performant.com/ir

guvernanta-corporativa/

3.2

Unde vor fi tranzacţionate Acţi unile

Acţi unile emise de 2PERFORMANT N ETWORK S.A. urmează sa fie tra nzacţionate pe Sistemul M u ltilate ra l de
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti la categoria AeRO Premium.
3.3

Nu există gara nţii asociate valori lor mobi l iare

3.4

Riscurile-cheie specifice Acţi u n ilor

3.4. 1

Riscurile asociate cu o i nvestiţie d irecta în acţi u n i

Investitorii a r trebui s a fie conştienţi asupra riscului asociat cu o investiţie î n acţi uni, care este m u l t mai ridicat decât
riscul aferent unui depozit ba nca r sau a unei investiţi i în titl uri de stat, participaţi i la fonduri de i nvestiţi i sa u chiar
obl igaţiuni corporative.
3.4. 2

Riscul de preţ al acţi u n i lor l istate

Acest risc consta în proba bil itatea evol uţiei negative a cotaţiei acţi unilor Emitentului, care poate fi i ndusa de
multitudine de factori legaţi fie de activitatea Emitentul ui, fie de volati litatea generala a pieţei.
3.4.3

o

Riscuri le generate de piaţa de capital d i n Româ nia, în ansamblul ei

Piaţa de capita l d i n Roma nia, în ra port cu pieţele mai dezvoltate, prezi nta un risc mai ridicat de l ichiditate şi volati litate
a valori lor mobi liare. Nu este posibil sa se garanteze fa ptul ca un investitor care cumpă ră acţi unile va putea sa le
vândă oricând la un preţ satisfăcător.
3.4.4

Riscul asociat rezultatelor com unicate

Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe i nvestiţi i, în detri mentul obiectivului de a obţi ne profit, poate contura o
perspectivă i ncorectă cu privi re la performanţa societăţii în râ nd ul publicului i nvestitor. Acest risc pla nează asupra
societăţii în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţiilor bursiere.
4.

I N FORMAŢII ESENŢIALE PRIVIN D OFERTA P U B LICĂ DE VALORI M OBILIARE

4. 1

Termeni i şi condiţi i le Oferte, ca lendarul pentru a i nvesti în aceste Acţiu n i

Oferta este iniţiată ş i derulata cu respectarea condiţi ilor prevăzute î n Hotă rârea AGEA n r . 2/22.03. 202 1 şi constă în
oferi rea spre subscriere a unui număr de maxi m 185. 500 acţi uni noi reprezentând acţi uni ord i na re, nomi native şi
dematerializate având o va loa re nom inală de 0, 1 lei/acţi une. Pentru subscrierea unei Acţi uni Noi este necesar un
număr de 5,68424 de drepturi de preferinţă . În cazul în care din calculul matematic rezultă fracţiuni de acţi uni,
numărul maxi m de acţi uni va fi rotunjit în minus la n u mărul natural întreg, i nferior.
Drepturile de preferi nţă vor fi tranzacţionate pe piaţa SMT-AeRO a Bursei de Va lori Bucureşti începând cu a cincea
Zi Lucrătoare de la publ icarea prezentului Prospect, între 3il. O� J Li. oC,. 202 1 .
-

Oferta se adresează :
>

>

acţionarilor înreg istraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului soc ial
(7 apri l ie 202 1) care nu şi-au înstrăinat drepturi le de preferinţă în perioada de tranzacţiona re a acestora;
persoanelor care au dobândit drepturi de preferi nţă în perioada de tranzacţionare a acestora .

Perioada de oferta, în care se vor putea subscrie acţi unile nou em ise în baza exercită ri i drepturi lor de preferi nţă, va
fi de 3 1 de zile calenda ristice şi va începe cu a ci ncea zi l ucrătoare cte la încheierea perioadei de tranzacţionare a
drepturilor de preferi nţă, respectiv între ..2...2.. O((,, '2.o-2..l -..2..2. O 1':7.-,
202 1 între orele 9 : 30 şi 1 7 . 30 ale

fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zi le Lucrătoare, care se încheie la ora 1 3 : 00. ( Etapa I a majorării de
capital).
Acţiunile ră mase nesubscrise în cad rul Etapei I a majorări i de capital social vor fi oferite spre vânzare în cadrul unui
plasament privat unui număr de cel mult 149 i nvestitori în cadrul Etapei a II-a de subscriere, la un preţ de emisiune
mai mare decât preţul de emisi une în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinţă .

Etapa a II-a a majorări i nu face obiectul prezentul u i Prospect. Etapa a II-a va începe în a 1 0-a z i lucrătoare de la
încheierea Eta pei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucrătoare, cu posi bilitatea închideri i a ntici pate prin decizia
Consiliului de administraţie. Caracteristici le şi termenii ofertări i acţiunilor obiect al Etapei a II-a a majoră rii capitalului
social, i nclusiv preţul de emisi une sau modalitatea de determinare a acestuia vor fi stabilite prin hotă râ rea Consi l i ului
de administraţie al Societăţii, ulterior încheieri i Etapei I.

Acţi unile ra mase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a II-a pri n plasament privat vor fi anulate, urmâ nd ca
valoarea majorări i capita l u l u i social sa fie determi nata prin raportare la acţiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor
menţionate la punctele mai sus.
Investitori i care deţi n acţi uni ale Emitentului în Secţi unea I a Depozita rului Centra l pot subscrie numai pri n i ntermediul
SSIF GOLDRING SA, către care vor transmite şi depune, în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport
electronic, pri n email, cu semnătura electronica extinsa i ncorporata, Form ularul de subscriere în original, însoţit de
dovada plaţi i şi documentele prevăzute în prezentul prospect.

Investitori i ca re deţi n acţiuni ale Emitentului în Secţi u nea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea
subscrie pri n i ntermediarul a utorizat de către ASF la ca re aceştia deţin acţi uni într-un cont de investiţi i, în fiecare zi
l ucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 şi 1 7.30 şi între orele 9.30 şi 13 . 00 în ultima zi a perioadei de
subscriere. Investitorii cu deţineri în Secţi unea a III-a a Depozitarului Centra l vor subscrie di rect pri n sistemul
Depozitarului Centra l .
4. 2

O scu rtă descriere a motivelor care a u stat la baza ofertei

Majorarea capitalului socia l se rea l izează cu scopul de a a l i menta investiţiile strategice pe care 2Performant le va
realiza în perioada 202 1 -2022 pentru a accelera dezvolta rea companiei pri n iniţiative de creştere pe pieţele din
România şi Bulgaria şi de creştere a veniturilor di n pieţele externe şi stabili re a bazelor exti nderi i pe pieţele din
regiune.
Suma esti mată a fi atrasă este de 5 mil ioane lei, în cazul în care toate acţi unile puse în vânzare sunt subscrise la
preţul din Etapa I de către i nvestitori .
Operaţiunea de majorare a capitalului social va susţi ne următoarele trei i nvestiţi i :
1.

Parteneriate strategice cu jucători importanţi din comerţul online şi marketi ngul afiliat, cu impact puternic în
business şi cu potenţialul de a forma comunităţi de utilizatori pe pieţe externe (2 milioane lei).

2.

Proiecte de creştere pe pieţele din România şi Bulgaria prin produsul de ma rketi ng afi l iat (1,5 milioane iei).

3.

Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribuire a conversii lor din 2Performant.com ( 1 , 5 mil ioane lei).

Oferta nu face obiectul unui acord privi nd un angaja ment ferm de subscriere.
Emitentul şi Intermediarul nu au cunoştinţa de interese particulare ale unor terţe persoane fizice sa u juridice, nici de
existenta unor conflicte de i nterese care ar putea influenta semnificativ Oferta .
4. 3 Î n cazul în care ofertantul este d iferit de em itent, o scu rtă descriere a ofertantului şi/sau a
persoa nei care sol icită admiterea la tranzacţiona re în cadru l unui sistem m ultilateral de tra nzacţionare
Nu se aplică . Ofertantul este acelaşi cu Emitentul valorilor mobiliare.

PARTEA I. INFO RMATll PRIVIND EMITENTUL
,

Secţiu nea 1: PE RSOANE RESPONSABILE, IN FORMAŢII PRIVI N D TERŢII, RAPOARTE
ALE EXPE RŢI LOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETE NTE
Emitentul : 2Performant Network S.A., societate cu sediul social în Bucureşti, str. Buleva rdul Corneliu
Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj ul 2, biroul „ResCo-worki ng09", Sector 3, cod postai 030 167,
telefon
+40
72 1
1 59
025,
adresa
de
email:
website :
investors@2performant.com,
https: //2performant. com/, cod unic de identificare fiscală 26405652, număr de ord i ne în Registrul
Comerţului J40/493/2010. Sediul Societăţii, aprobat prin hotărârea AGEA nr. 2/23 . 04.2021 completată de
hotărârea Consi l i u l u i de administraţie al Societăţii nr. 3 din 06.05 . 2021, este în curs de înregistrare la
Oficiul Naţional al Reg istrului Comerţului .

1.1 Persoane
responsa bile

Intermediaru l : SSIF Goldring S.A., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud.
Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26- 440/19.04. 1998, cod unic de identificare
fiscală RO 10679295, a utorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08. 2003, nr. atestat:
372/29.05. 2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJ ROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 /
0365 455 254, adresa de e-mail goldring@goldrinq. ro, website www.goldring. ro.
Persoanele responsabile pentru i nformaţiile cupri nse în prezentul Prospect:

I
1.2 Decla raţii
ale persoanelor
responsa bile

din partea Emitentul ui: dl. Dorin Cristian Boerescu - Di rector General
din partea Intermedia rului : d l . Vi rg i l Zahan - Director Genera l .
Reprezentantu l Emitentului decla ră că, după cunoştinţa sa ş i ca urmare a verifică rilor rezonabi le,
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu real itatea şi nu prezi ntă o misiuni de natură să afecteze
semnificativ conţi nutul acestuia.
Reprezentantul Intermediarului declară că, după cunoşti nţa sa şi ca urmare a verifică ri lor rezonabile,
prezentul Prospect oferă i nformaţii conforme cu realitatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze
semnificativ conţi nutul acestuia .

1.3 Declaraţii I
rapoarte ale
experţilor

Nu este cazul, cu excepţia ra poartelor de a udit prezentate în Prospect.

1.4 I nformaţii
din surse terţe

Nu este cazul .

---------+----------

1.5 Declaraţie

Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat d e Autoritatea d e Supraveghere
' Financia ră în cal itate,...d e a utoritate competentă în temeiul Regulamentului ( U E) 1 1 29/2017, prin decizia
nr. bSJ'; .7'9. O>. '2.o2/
Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere a l îndeplinirii
standardelor privi nd caracterul exhaustiv, intelig ibil şi coerent i mpuse pri n Reg ula mentul (UE) 1 129/20 17
şi Regula mentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/20 19. Această aproba re n u este considerată drept o
aprobare a emitentului care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu
a rticolul nr. 1 5 din Regula mentul (UE) nr. 1 1 29/2017.

Secţi u nea 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ şi M EDIU D E AFACE RI
2. 1 Informaţii
privind
identitatea
Emitentului

I
1

I

I

� �

'.

.. .

. . ..

Den u i re emitentul u : 2PERFORMAN� N ETWORK S.A.
.
.
_ social : Bucureşti, Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea
Unim V1ew, EtaJul 2, biroul
Sediul
,,ResCo-worki ng09", Sector 3, Bucureşti, cod postai 030 167. Sediul societăţi i, aprobat pri n hotărârea
AGEA nr. 2/23 . 04. 202 1 completată de hotărârea Consi l i u l u i de administraţie al Societăţi i nr. 3 din
06. 05.202 1 , este în curs de înreg istrare la Ofici ul Naţiona l al Registrului Comerţului.
Cod unic de identifica re fiscală :

26405652

N umăr de înreg istrare la Registru l Comerţu l u i : J40/493/20 10
Identificatorul entităţi i juridice (LEI) : 787200H 7CCY07NXFB802
Data de constituire : 18. 0 1 . 20 10
Durata de funcţionare: nel imitată
Forma juridică a emitentul u i: persoană juridică română de drept privat organizată sub forma unei
societăţi pe acţi uni
Legîslaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea: emitentul funcţionează în conformitate
cu legile române aplicabile
Website : https://2performant.com/
E-ma i l : i nvestors@2performant.com
Telefon contact relaţia cu i nvestitorii : :+40 374 996 3 54
Emitentul declară că informaţiile de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepţia cazului in care
aceste i nformaţii sunt i ncl use, prin tri mitere, în Prospect.
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2. 1 . 1 Modificări
semnificative
ale structurii de
fi nanţare
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De la sfâ rşitul exerciţiului fina ncia r încheiat la 3 1 . 1 2 . 2020, nu s-au înregistrat modificări sem nificative
ale structurii de împrum ut şi de fina nţa re a Emitentului .

În cursul anului 2020, datori ile totale ale societătii a u scăzut cu 1 1 %, ajungând la 2, 18 milioane lei,
infl uenţând pozitiv atât solva bil itatea, cât şi l ichiditatea 2Performant. În conseci nţ� , rata de îndatorare
a scăzut, de la 52% în 2019, la 38% în 2020, confortabil sub i ntervalul opti m .
În 2020 compania nu a avut datorii p e termen l ung
2 . 1 . 2 Modal ităţi
de fi nanţare

i"lodalităţi de

finanţare

p:-econ iz0te a!e acti11ităţilor emitentu l u i .

Este esenţial pentru dezvoltarea companiei ca aceasta să poată valorifica rapid oportunităţile care pot
apă rea în pieţele "în care compania este prezentă sa u pe care le urmăreşte şi care pot genera valoare
pentru companie şi pentru acţionari pe termen mediu şi lung. Întrucât sectoarele de tehnologie,
marketing digital şi e-commerce sunt caracterizate de dina mism şi sunt pri ntre pri mele care adoptă noi
tendi nţe şi modele, i nova rea şi atitudi nea de first mover reprezintă unele dintre ingredienteie care au
condus la creşterea accelerată a societăţii din ultimii ani.
De aceea, i mplementarea strategiei de dezvoltare a Emitentul u i se realizează pri ntr-un m ix de i niţiative
şi proiecte de creştere demarate deja şi care vor fi conti nuate şi dezvoltate pe termen med i u . Acestea
vor fi susţinute atât pri n majorarea de capital care face obiectul prezentului Prospect, cât şi din fonduri
propri i, respectiv prin fi nanţă ri de pe piaţa de capita l prin una sa u mai multe emisiuni de obligaţiuni cu
o valoare totală de până la 15.000. 000 lei ca re urmează sa fie emise în anii 2021-2022. De asemenea,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor întrunită la 22 .03.2021 a aprobat contractarea de
împru muturi în valoare maxi mă de 5 m i i . lei .

2.2 Prezentare genera lă a activităţilor
2. 2 . 1 Strategia
şi obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri ;i a obiectivelor strategice a:e erri ter. tu l u ! (atât n''ililci:.m;, cât şi nefirianciare) .
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2Performant este o companie româneasca de tehnologie de tip growth care dezvoltă, operează şi
monetizează un produs propri u - platforma integrata de ma rketi ng afi liat şi infl uencer marketing
2performant.co m . Pri n aceasta platformă busi ness-urile pot apela l a parteneri, afil iaţi ş i infl uenceri, cu
care pot lucra pri n cele 2 modele de colaborare disponibi le în acest moment: marketi ng afiliat şi
i nfl uencer ma rketi ng .

În 12 ani de activitate, 2 Performant a i ntermediat, pri n platforma să tehnologică 2Performant.com, 5,7
milioane de tra nzacţi i în va loa re de 242 milioane de euro pentru aproape 800 de jucători din eCommerce
din România şi din regiune. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală de
trafic pentru magazinele online din România, aducâ nd lunar peste 4, 5 milioane de clickuri pentru cei
aproape 800 de clienţi, din peste 30 de i ndustri i, care fac pa rte din portofol iul 2Performant. În total,
2Performant a adus peste 440 mil ioane de clickuri pentru magazi nele online şi a plătit 16,5 mil ioa ne de
euro sub forma de comisioane către afil iaţi i din platformă .
2Performant este pa rte din Noua Economie, defi nită de digitaliza re şi democratizare, în care abil ităţi le
digitale şi noile moduri de l ucru şi de colaborare între oameni şi organizaţi i stau la baza unor noi modele
de busi ness care generează oportunităţi noi în întreaga lume. Viziu nea este cea care condus la lansarea
primei reţele de afiliere din România - pe atunci 2Parale, astăzi 2Performant, la formarea pieţei de profil
şi la dezvoltarea afaceri i până în ziua de astăzi .
Model ul de busi ness 2 Performant este axat în jurul tehnologiei pe care se bazează platforma
2Performant.com, tehnologie pe ca re compania o dezvoltă şi îmbunătăţeşte, o operează şi monetizează
pri n i ntermediul celor două produse - marketing afiliat şi infî uencer marketi ng . Concret, 2Performant
pune la dispoziţia companiilor şi a ntreprenorilor sa u special iştilor în dig ital i nfrastructură tehnologică,
cadrul lega l şi fiscal şi know-how-ul pentru a putea colabora în mod eficient, corect şi transparent, în
benefici ul tuturor părţilor. Compania a i nvestit până acum peste 1 milion de euro în tehnologie pentru
creşterea performa nţelor, eficientizarea proceselor, lansa rea unei platforme de i nfluencer marketing,
uşurarea şi îmbunătăţi rea experienţei de utilizare (UX & UI) . Platforma 2Performant.com a reuşit să
valorifice până în prezent cu succes oportunităţi le pe care le-a adus creşterea rapidă a comerţul u i online
şi doreşte să profite în conti nuare de fereastra de oportunitate din următorii ani pri n exti nderea în
pieţele din regi u nea Europei Centrale şi de Est. Abordarea acestor pieţe se va face eficient şi rapid, în
ritm cu finanţarea obţi nută .
Pentru perioada 202 1- 2022, societatea preconizează să investească în acest sens aproximativ 1 milion
de euro în i niţative de consolidare şi de creştere pe piaţa din România, proiecte de creştere a veniturilor
din pieţele externe, în dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor şi în dezvoltarea platformei
2Performant.com .

, Potrivit profilului de afacere de ti p "growth", în această etapă eforturi le managementului sunt
concentrate pe creşterea accelerată . Acest lucru presupune investiţi i şi sacrificarea profiturilor i mediate
în favoarea unei cifre de afaceri şi a unor profituri vi itoare semnificativ mai mari .
Efectul pozitiv a l i nvestiţii lor şi obţi nerea economiilor de scară vor începe să se reflecte la nivelul
profitabilităţi i începând cu anul 2023. Din acel moment, creşterea costurilor operaţionale şi costurile cu
activitatea de cercetare şi dezvoltare vor scădea .
Pri n urmare, societatea esti mează că va ati nge un profit net de 6.8 mii RON în 2025, cu o marjă a
profitul ui de 9. 1 % .
Obiectivul 2Performant este acela d e a deveni, p e termen med i u, un partener strategic pentru
activitatea de marketi ng a brandurilor din e-commerce şi din alte i ndustri i cu potenţial de tracţiune mare
I 'fn mediul onli ne, din Romania şi din regiunea Europei Centrale şi de Est. În acelaşi ti mp, 2Performant

I

JI

îşi propune să îşi menţi nă poziţia de ! ider a ! pieţei !ocale de marketi ng afi! iat ş! să continue să conducă
pri n ed ucaţie şi responsabilitate.

Astfel, prioritatea în următori i ani o va reprezenta produsul de marketing afil iat, produs val idat cu
potenţial de creştere ridicat, în specia l în contextul accelerării comerţului onl i ne la nivel globa l .

În

ce

priveşte piaţa din România, obiectivul este acela d e

a

capta creşterea din e-commerce ş i d e a

I valorifica potenţialul eval uat pentru această piaţă, în ritm cu dezvoltarea comerţului online aşteptată,
esti mată într-un interval de 1 5%-30% în următori i ani .

În plus, 2Performant îşi propune, pe termen mediu, să îşi crească venituri le din pieţele d i n regi unea
Europei Centrale şi de Est, ca re acum se situează la aproxi mativ 1 1 % din veniturile societăţii .
Totodată, echipa d e management 2Performant este ş i va rămâne deschisă la noi oportunităţi . Sectoarele
de tehnologie, marketing digital şi e-commerce sunt caracterizate de dina mism şi sunt printre pri mele
care adoptă noi tendinţe şi modele. Inovarea şi atitudinea de first mover sunt în ADN-ul societăţii şi al
brand-ului 2Performant şi reprezintă unele di ntre ingredientele ca re au cond us la creşterea accelerată
a societăţi i din ultimii ani. Aşadar, este esenţial pentru 2Performant să urmărească şi să monitorizeze
în permanenţă tendi nţele din pieţele relevante, să identifice şi să valorifice oportunităţile majore care
pot genera va loare pe termen mediul şi lung.
2. 2.2
Activităţile
principale

Activităţi le pri ncipale: cod CAEN 6209, „Alte activităţi de servici i privind tehnologia informaţiei".
Platforma 2Performant. com reprezintă spaţi ul de întâlnire şi de colabora re a magazinelor online cu
special işti i în digital ca re au competenţa de a genera vânză ri . Pri n această platformă tehnologică,
2Performant operează şi monetizează cele două produse actua le ale companiei, ca re reprezi ntă
moda lităţi de colaborare între uti lizatorii platformei (advertiseri, afiliaţi şi infl uenceri) : Marketing afiliat şi
Infl uencer marketi ng.
�

Marketi ng afi l iat

Pe scurt, ma rketi ngul afi l iat presupune promova re plătită la cost pe vânza re (cost per sale). Cu alte
cuvi nte, aceasta reprezintă moda l itatea de cola bora re di ntre un brand (în general magazi n onl ine) şi
special işti i în dig ital care pot tri mite potenţiali clienţi către magazine pri n diverse forme sau proiecte de
promovare onli ne, pri m i nd în sch i m b un comision pentru vâ nză rile generate. Pentru branduri,
ma rketi ngul afi l iat este proba bil cel mai eficient instrument de promovare şi vâ nzare, iar pentru
specialişti, este cea mai simplă modal itate de a câştiga bani folosind ti mpul, ba nii şi competenţele de
digital marketi ng . Platforma 2Performant.com i ntermed iază această relaţie, făcând-o simplă, corectă şi
bazată pe performanţă .

Cum

lH'Jl:ft

funeţlerează?

2 PER FORMANT

În ceea ce priveşte calitatea de advertiser, aceasta este atri buită în general magazinelor care operează
în mediul online, printre advertiserii activi pe platforma 2Performant numă râ ndu-se : Elefant, Decathlon,
Libris, DyFashion, Somproduct, Answear, Kitung hii, Vivre, BestVal ue, Fashion Days, Lensa, Nichiduta,

li Ora nge,

Hervis, Noriei, Vivre, Cărtureşti, Depurtat, epantofi, Litera, Evcmag, Noti no, TopShop,
Provident, F64, Esteto, Farmec, Various Brands, i H u nt, Watchshop, Chicco etc.

I
I

Afi l iaţi i, utilizatorii platformei care promovează online ofertele advertiseri lor cu care a u i ntrat în relaţie
de afi l iere, a u ca obiectiv să genereze trafic targetat în magazi nele online ale acestora, fi ind remuneraţi
în momentul în ca re un vizitator tri mis de ei real izează o achiziţie pentru advertiser.
Afi l iaţi i pot fi persoa ne fizice

sa u

juridice ca re activează pe piaţă sub diverse forme, cum ar fi :

Site-uri d e conţi nut - generalist sau commercial (blogg i ng, proiecte dedicate);
Specialişti PayPerCl ick (Google şi Facebook ads);
Publisheri (zia re, televiziuni, publicaţi i online etc.);
Specialişti sa u fi rme de email marketi ng;
Proiecte de cashback şi cod uri de reducere (vouchere);
Agregatoare de produse pe o anumită industrie;
Comparatoare de preţuri;
Comunităţi de shopping pe reţelele de social iza re.
Previzibil itatea asociată costurilor şi vol umelor servici ului oferit generează o tendinţă de creştere a
numărului de afi liaţi de la o perioadă la alta, printre aceştia putând fi menţionaţi : Myblog . ro, Lovestyle.ro,
Fashion8. ro, Bookuria . i nfo, Bonusway. ro, Andreea Balaban, Use-beez.com, Stirileprotv.ro, Kudika . ro,
Okazi i . ro, ING Baza r, Revol ut, KelkooGroup, Picodi, Shopping24 etc.

I

La nivel i nternaţional, acest sistem de publicitate funcţionează de aproa pe 30 �e ani, Amazon fi i nd unul
di ntre brandurile cu ren u me care utilizează marketi ngul afiliat din anul 1996. In România, ma rketi ngul
afil iat a început în 2008, concept i ntrodus pe piaţă pri n platforma 2Pa rale. ro, ca re a devenit între ti mp
2Performa ntcom. În prezent, aproa pe 800 de brand uri fac afi l iere pri n 2Performant.
Uti litatea acestui prod us derivă din accesul necondiţionat la platformă atât pentru afi l iaţi, cât şi pentru
compa n i i le i nteresate de comerţul online. Sistemul de operare al platformei contorizează în perma nenţă,
şi prezi ntă în ti mp real, vâ nzările generate prin intermediul acesteia.
Mecanismul de tarifa re este unul axat pe sti mularea afi l iaţilor, compa n i i le remunerând pri n comisionare
doar vâ nzări le efectiv generate pri n platformă (comision la vânza re) . Comisionul aferent servici ului de
i ntermediere este calculat ca procent din veniturile obţi nute de afi liaţi (între 20% şi 40% d i n acestea),
respectiv, procent din vânză ri le realizate de compa niile advertiseri prin afil iaţi i 2 Performant (aprox. 2%) .
Raportat la vânză ri le generate pri n platforma 2Performant, comision ul companiei reprezintă aproxi mativ
2% din vânză ri . În baza abona mentelor pre-pay şi post-pay plătite de către companii, 2Performant oferă
acces la platformă şi un nivel de suport care poate varia de la self-service şi până la servici i de strateg ie
şi account management.

I Oferta de a bona mente 2 Performant pentru companii este construită astfel încât să răspundă nevoi lor şi

I preferinţelor unei game diverse de profi l uri, de la advertiseri începători şi ocaziona l i , până la afaceri de
d i mensi uni mari sau cl ienţi pentru · care vâ nzările onl i ne sunt i mportante, care iniţiază şi derulează
ca mpanii de promovare în mod curent şi/ sau de amploare :
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Dina m ica şi complexitatea reţelei 2Performant.com permite operarea eficientă a managementului
programului de afi l iere. Aceasta asigură evidenţe în ti mp real, recrutarea şi fidelizarea comunităţii de
afiliaţi şi advertiseri, a bordare de tip gamification şi posi bilitatea de a l ucra si multan pe mai multe pieţe
din aceeaşi platformă .
Mai mult decât atât, platforma cuantifică în permanenţă activitatea derulată prin i ntermedi u l acesteia
uti lizând diverşi i ndicatori ca re sunt ulterior evidenţiaţi public, asigurând relevanţă şi tra nsparenţă . Aceşti
i ndicatori abordează va lori precum : valoarea medie a comisioanelor din vânză ri, valoarea medie a
comenzilor etc.
Toate aceste funcţional ităţi, împreună cu nivelul ridicat de motivare şi impl ica re a afi liaţi lor, reprezi ntă
diferenţiatori puternici ai 2Performant atât piaţa din România cât şi pe pieţele europene.
)

I

Marketing afi liat în relaţia cu parteneri i i nternaţionali

Versi unea în limba engleză a platformei şi opţi unea pentru moneda euro, a lături de posi bil itatea de
tranzacţionare în moneda fiecărei ţă ri deservite, au creat premisele necesa re pentru exti nderea

I
/
/

2 Pe rfor m a n t pe piaţa europeană . Fie că vorbi m de branduri i nternaţ!onale care vând pe piaţa din
România sa u de branduri româneşti ca re se exti nd în Europa, 2Performa nt facil itează cola borarea
acestora cu talentele digita le din pieţele ţi ntă . În pl us, comerţul online intra-comunitar poate acţiona ca
un accelerator pentru dezvoltarea afaceri i 2Performant pe pieţe externe, pri n platforma existentă .

1 2Performant

a testat cu succes i m plementarea unor parteneriate strategice cu diverşi jucători
internaţiona l i precum reţea ua de ma rketi ng afil iat Tradedoubler.

În 2020, 1 1 % din cifra de afaceri 2Performant
>

a

fost generată de marketing afil iat pe pieţe externe.

Infl uencer ma rketing

Produsul de Infl uencer Marketing reprezintă o nouă modal itate de colabora re între talentele dig itale şi
branduri şi, pentru 2Performant, o nouă direcţie de va lorificare a platformei teh nologice cu
funcţionalităţile sale deja existente.
Deşi în faze incipiente, prod usul de infl uencer marketi ng a fost uti l izat de bra ndu ri cu prezenţă pe piaţa
locală, precu m : Elefant. ro, Decathlon, Pa mpers, Otter, Fashion House, Litera , Engie, Li brex, PlayStation,
Tschi bo, Smartbi ll, Za rea, Wel la, Cărtureşti, Esteto, Vivre, Lay's, ING, Orange, Old Spice etc. Cadrul
tehnic a l acestui prod us este centrat pe i nfl uenceri şi prezintă o serie de ava ntaje pentru aceştia, cum
ar fi : oportunitatea de a alege ca mpaniile dorite, a bsenţa clauzelor de exclusivitate din partea platformei,
tra nsparenta datelor, suport tehnic şi comercial.

I

Procesul de realizare a unui profi l de i nfl uencer pe platforma 2 Performa nt, precum şi de aplicare la
ca mpaniiie disponibile în platforma este unui rapid, eficient şi simpl u .
Aportui la cifra de afaceri a companiei generat de acest servici u constă, î n esenţă, î n taxe impuse
circuitului i ntegrat de setup, comisioane asociate bugetelor de infl uencer ma rketing, taxarea
managementului ca mpaniei de i nfl uencer ma rketi ng şi alte taxe supl i menta re pentru servicii conexe,
precum strateg ii de ca mpanii cu i nfluenceri sau propuneri creative.
�

Platforma tehnologică 2Performant.com

2Performant a construit şi opti mizează o platformă complexă, ca re oferă fu ncţionalităţi în mai multe
zone, una di ntre cele mai i mportante fi i nd cea de descoperi re de pa rteneri releva nţi, pri n accesul la
istoricul lor cu privi re la performa nţa lor. O a lta funcţionalitate esenţială este cea de di recţionare a
traficului utilizatori lor şi a atribuirii corecte a conversiilor către afil iatul care le-a generat, com pletată de:
mesagerie internă, sistem de facturare pentru magazi ne şi de plăţi {incl ude ca lculul, reţi nerea la sursă
şi plata i m pozitului) pentru afil iaţi, sistem de import al prod uselor magazi nelor şi export către afiliaţi i
acceptaţi . În pl us, i nterfaţa progra matică (API) permite accesa rea datelor i mporta nte în ti mp real .

'
I
2.2.3 Pieţele
principale

În materie d e Infl uencer Marketi ng, descoperi rea dintre parteneri, pri n i ntermediul platformei, este unul
di ntre benefici i le esenţiale oferite de 2 Performant.com. În pl us, o parte i mporta ntă din procesul de
creare, ma nagement şi ra portare pentru ca mpanii ie de infl uencer marketing a fost a utomatizată . Bugetul
pentru o ca mpanie este încărcat în platformă, iar odată ce advertiserul aprobă l ivra bi lele încărcate de
i nfl uencer, suma negociată de aceştia ajunge în contul acestuia d i n urmă .

2Performant activează pe piaţa de e-com merce din România, Bulgaria şi Europa Centrală şi de Est.
2Performant este astăzi l iderul pieţei de marketi ng afi liat din România, reprezentâ nd cea mai mare sursă
locală de trafic pentru magazi nele onl i ne. 2Performant şi-a asumat rolul de lider şi de formator al acestei
pieţe şi a promovat marketingul afi liat drept unul di ntre cele mai eficiente mod uri de a cumpă ra reclamă,
pentru bra ndu ri, şi un mod si mpl u şi corect de a câştiga bani, pentru talentele digitale.
În 20 1 1, Societatea a i ntrat pe piaţa din Bulgaria şJ de atunci a bordează mai m ulte pieţe externe, direct
şi pri n parteneriate cu reţele de afiliere regionale. In 2020, 10,8% din cifra de afaceri a venit din pieţele
externe ( marketi ng afil iat) . Performanţa pe piaţa românească a crescut cu 32% faţă de 2019, conform

I

I

cu previziunile i niţiale, în ti mp ce pe pieţele externe, 2Performa nt a crescut cu 25%, de păş i nd estimările
iniţiale de creştere de 20% de la an la an. Unul di ntre obiectivele 2Performant pentru următorii a n i îl
reprezi ntă creşterea busi ness-ului pri n exti nderea prezenţei pe pieţele externe,

2.3 Structura orga nizatorică
2. 3 . 1
Organigrama
Grupului
2. 3 . 2
Dependenţa
de alte
entităţi

I Nu este cazul .
Nu este cazul .

2.4 Investiţiile
2.4. 1
Investiţi i
semnificative
până la data
Prospectului

O descriere
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După ce în ulti m i i ani a investit peste 1 m i l ion de euro în propria tehnologie şi îmbunătăţi rea experienţei
utilizatorului, în 2020, 2Performant a conti nuat politica de rafi nare a tool-urilor folosite : au fost realizate
opti mizări pentru a uşura începerea colaborărilor între advertiseri şi afiliaţi, dashboard-ul a fost
îmbunătăţit, a crescut transparenţa în selectarea afil iaţi lor, a fost introd usă a utomatiza rea în mesagerie,
aplicarea la prog ra me cu a uto-a probare pentru afi liaţi şi a ltele.
În 2020, aşa cum se vede şi în bilanţ, 2 Performant a conti nuat dezvoltă rile în platforma tehnologică
proprie, iar activele necorporale au înreg istrat o creştere de 16, 5 1 %, de la 2,4 până la 2,8 milioane lei .
Investiţi ile reflectă dezvolta rea conti nuă a platformei tehnologice.
În perioada ianuarie-apri lie a anului 202 1, compania a realizat investiţi i de aproxi mativ 620. 000 lei în
proiectele pe ca re intenţionează să le fi nanţeze mai depa rte cu ca pitalul obţi n ut prin majorarea de capita l :
iniţiative d e creştere pri n produsul d e marketing afiliat pe pieţele d i n Româ nia ş i Bulgaria, pa rteneriate
strategice cu jucători internaţiona l i şi dezvoltarea unui nou mod de atri buire a conversi ilor în
2Performant.com.
La acestea se ada ugă i nvestiţia consta ntă în tehnologia proprie care stă la baza platformei
2Performant. com latformă tech e care corn a nia o dezvoltă si o erează .
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2Performant urmă reşte în perioada 202 1 - 2022 două direcţii strateg ice majore :
� pe de o parte, consolidarea şi creşterea pe pieţele din Româ nia şi Bulgaria, în baza avantajelor
competitive existente;
� pe de altă pa rte, creşterea accelerată a veniturilor din pieţele externe şi sta bi l i rea bazelor
exti nderi i compa niei pe pieţele din regi une.
Pentru a fi nanţa planurile de dezvoltare ale Societăţi i, Emitentul a dema rat folosi rea pârghiei de finanţare
specifică bursei, obiect al prezentului Prospect, respectiv majorarea de capital social cu aport în numerar,
în sumă de 5 mil ioane de lei .
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Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a 2Performant la data de întocmi re a Prospectului.
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2020 a fost un an defi nitori u pentru jucători i de e-com merce la nivel mondial, regional şi local. În
contextul pandemiei de COVID- 1 9, piaţa de e-commerce a cunoscut o accelerare semnificativă în
întreaga l u me, incl usiv în regi u nea Europei Centrale şi de Est. Accelerat de pa ndemie, sectorul comerţului
electronic din România a fost estimat la 5,6 miliarde de euro în 2020, conform cifrelor oficiale GpeC şi
ARMO (Asociaţia Română a Magazinelor Online), cu 30% mai mult decât în 20 1 9 când sectorul comerţului
electronic româ nesc a depăşit pragul de 4,3 miliarde de euro.
Totodată, în 2020, Europa de Est a înregistrat cea mai mare creştere în sectorul eCommerce ( +27%), în
timp ce România a depăşit această creştere ( + 30% ), fi ind ţara cu cea mai rapidă creştere a acestui
sector. Esti mări le arată că eCommerce-ul va conti nua să crească într-un ritm ridicat, în specia l în România
şi în Europa Centra lă şi de Est. Există un decalaj ma re între sectorul eCommerce din Româ nia şi din
regiunea Europei Centrale şi de Est în genera l şi pieţele din Occident. Chiar şi îna inte de declanşarea
pa ndemiei de COVID- 19, în Româ nia era aşteptată o creştere rapidă a pieţei de eCom merce . În acest
context al creşterilor din sectorul eCommerce, marketingul afiliat a jucat un rol important în vâ nzările
online şi va conti nua să a i bă perspective foarte bune şi în următori i ani.
Conform GPec (Gala Premiilor în eCommerce), potrivit esti mărilor princi pa lilor jucători, comerţul online va
conti nua să crească şi în 202 1 , cel mai probabil urmând să depăşească pragul de 6,5 miliarde de euro la
fi nalul acestui an, pri n urmare va avea o creştere de 16%. Această esti mare este confirmată şi de alţi
jucători, furnizori de sol uţi i de plată sau comerţ electronic precu m şi magazi ne onli ne, ca re esti mează o
medie cupri nsă între 1 5-20%.
De asemenea, marketi ng ul digital a fost favorizat în 2020 şi este aşteptat să conti nue să crească peste
media pieţei de marketi ng din România, cu peste 1 7% pe 202 1, conform Group M .
În 2020, 2Performant a crescut cu 3 1 % comparativ c u anul precedent, în l i nie cu piaţa . Pentru 202 1 ,
2Perfomant esti mează o creştere cu 26% faţă de 2020, peste trendul pieţei . 2Performant i ntenţionează
să realizeze acest l ucru pri n creşterea vâ nzărilor în râ ndul utilizatori lor existenţi ai platformei
..'co: :"-"·' ·'"··" ·'"�·'"-''"'··-"""'·'-'·' şi pri n atragerea de noi clienţi . Mai mult, 2Performant vizează o creştere de 65% a
veniturilor de pe pieţele externe începând cu 202 1 . Aceste creşteri vor fi susţi nute de i nvestiţi ile care vor
fi efectuate în urma operaţiunii majorare de ca pital pri n aport în nu merar. Performanţa înreg istrată de
, 2Performant în T1 202 1 confirmă evolutia vizată pentru 202 1 .
••

În anul 2020, 2Performant a intermediat peste 1 mil ion d e vânză ri, în va loare d e peste 5 0 d e m i lioane de
euro, pentru magazinele online din platformă . N u mărul efectiv al magazi nelor online care au înregistrat
vânză ri prin i ntermedi u l 2Performant (advertiseri) a crescut în 2020 cu 2,3% faţă de anul a nterior,
ajungând la 785. Pri ntre clienţi i noi ai 2Performant în 2020 se numără şi brand u ri mari precum Aucha n . ro,
Decathlon. bg, Asus. ro, Dr. Max. ro, Footshop.ro, Perfect-Tour. ro şi iabi let.ro. În pl us, 2 Performant a stabilit
un pa rteneriat cu Tradedoubler, reţea de afi l iere cu prezenţă regională. Parteneriatul presupune o
integrare tehnică între cele două reţele şi facilitează colaborarea 2 Performant cu brand-uri prezente pe
pieţele din România şi Bulgaria precum epantofi . ro, modivo. ro, obuvki . bg şi modivo . bg .
În ce priveşte afi l iaţi i din platforma 2Performant.com, 3 . 445 d e nativi digitali a u câştigat 3,4 m i lioane de
euro din comisioane pri n i ntermediul 2Performa nt, cu 26,8% mai mult ca în 2 0 1 9 . Cu ocazia Black Friday

1

I

I

2020 - eveni ment anual de referi nţă pentru piaţa românească de eCom merce - 1 . 225 de nativi digitali a u
promovat ofertele magazinelor afi l iate din platforma 2Performant.com. Per tota l, î n săptă mâna Black
Friday (9- 1 5 noiembrie 2020), românii ca re a u făcut afiliere prin 2Performant au realizat comisioane în
va loare de 1 , 1 7 mil ioane de lei, în creştere cu 1 5,25% faţă de anul trecut.
În afara celor mai sus prezentate, în pri mele patru luni ale anului 202 1 nu au fost identificate alte tendinţe
cu i m pact semnificativ asupra preţuri lor, costurilor, vânză ri lor sa u activităţii Societăţi i . a

2.7 Previziuni sau estimări privi nd profitul
Î.1 cazu l în ca re Emit0ntt.i a
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2. 7 . 1
Previziuni
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Previzi u n i pentru 2021

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 202 1 aprobat în cadrul AGOA din 23.04. 202 1 este prezentat mai
jos. În anul 202 1 compania nu are ca obiectiv profita bil itatea ci conti nuarea i nvestiţii lor în dezvoltarea
afaceri i .
BVC 202 1 *

Suma (lei)

Venituri din exploatare, din ca re :
Cifra de afaceri

27.752.409
25. 585. 366

Venituri din prod ucţia de imobil izări necorpora le şi corporale
Cheltuieli din exploatare

2 . 1 67. 043
28. 474. 456

Rezultat operaţional
Rezultat fi nanciar

(722. 047)
(30. 702)

Rezultat brut

(752. 749)

Rezultat net

(752. 749)

*Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 202 1 i ncl ude şi se bazează pe finalizarea cu succes a operaţi unii
de majorare a capitalului cu 5 mil ioane lei .
)

Previziuni pe termen mediu

Esti mările cond ucerii Emitentului privi nd rezultatele fi nanciare viitoare, în vigoare şi va labi le, a u fost
publicate în decembrie 2020 cu ocazia listării tehnice, în cadrul Memorandumului pentru admiterea
acţi uni lor ia tranzacţionare în cadrul SMT.
Potrivit aceleiaşi surse, profilul afacerii 2Performant fi i nd de tip growth, efectul pozitiv al investiţii lor şi
obţi nerea economiilor de scară vor începe să se reflecte la nivelul profitabil ităţii începând cu anul 2023.
Din acel moment creşterea costuri lor operaţionale şi a costurilor cu activitatea de cercetare şi dezvoltare
, (R&D) va scădea . Pri n urmare, Societatea esti mează că va ati nge un profit net de 6,8 mii RON în 2025,
cu o marjă a profitului de 9. 1 %.
Marja profitului net mediu esti mat de societate pe perioada 202 1 -2025 este de 2. 53%, nivel relativ redus,
dar justificat prin investiţi ile semnificative în expansiune şi tehnologie proprie din următoarea perioadă .
Necesarul de finanţare aferent expansi unii rapide generatoare de cheltuieli de i nvestiţii mai i ntensificate
în aceşti 2 ani va afecta negativ profitabilitatea imediată a afaceri i . Totodată, societatea esti mează o
creştere constantă a profitabil ităţi i începând cu 2023 ca urmare a scalări i afacerii .

I
I

Ti pul afaceri i ş i potenţia l ul d e creştere fac ca focusul managementului pe termen mediu să fie axat în
pri ncipal pe creştere şi extindere. În 2025, societatea esti mează o valoare terminală neactualizată de
49. 144. 447 lei, ceea ce reprezi ntă un multiplu de 7 . 1 8 ori profitul net înregistrat în acelaşi a n .
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Sursa: conducerea societă,tii 2Performant Network S.A.

Proiecţi ile fi nanciare esti mate de către Emitent pentru perioada următoare sunt corelate cu evol uţia şi
tendinţele sectorului tech din care acesta face pa rte. Astfel, s-a u l uat în considerare următorii factori :

2.7.2
Principalele
i poteze pe
care
Emitentul şi-a
bazat
previziunea

-

I

j

strategia pe termen scurt şi mediu furnizată de către management, transpusă în planurile de
extindere viitoare ale societăţi i conform esti mărilor i ndicatori lor cheie furnizate de ma nagement
şi nivelul i nvestiţii lor preconizate;
factorii macroeconomici;
situaţia financiară actua lă şi vi itoare a societăţii, evol uţia în ti mp a acesteia ;
tendi nţele din sector.

Emitentul preconizează că cifra de afaceri a Societăţii va evol ua menţinâ ndu-şi ritmul accelerat de
creştere, cu o creştere medie compusă anuală de 30% esti mată pentru perioada 202 1 - 2025, prin
consol ida rea vânzărilor pe piaţa internă şi exti nderea pe pieţele externe din zona CEE. Potenţialul pieţei
este ridicat, ţinând cont de g rad ul de penetrare a digital izări i şi eCommerce-ului din România şi la nivel
regional, respectiv de trendul actua l de accelerare a pieţei de digita l ma rketi ng, care se preconizează că
se va menţine şi pe termen mediu şi lung.
Societatea consideră că ritmu l accentuat de creştere este susţi nut de către contextul favorabil sectorului
în care activează : afacerea este 100% onli ne, domeniul se află pe un trend ascendent puternic în ultimii
ani, iar migrarea către onl i ne este accelerată de pandemie. Societatea, ia rândul său, este avantajată de
faptul că deţi ne produsul propri u, dezvoltând şi i nvestind în mod continuu în tehnologia proprie.
Astfel, pentru piaţa locală, care reprezintă acum peste 85% din business, conducerea societăţi i esti mează
o creştere medie anuală de 22% pentru următori i 5 ani. Piaţa externă, care reprezintă acum peste 10%
din business, este previzionată să crească în medie cu 65% pe an pri n adresarea a 2-3 pieţe noi, acesta
fi ind unul dintre obiectivele strategice ale societăţii pentru perioada 2021 -2025. La fi nalul perioadei
esti mate, piaţa externă va genera peste 30% din busi ness.
Aşadar, ma nagementul se aşteaptă la o creştere de aproape 4 ori a cifrei de afaceri în următorii 5 ani,
în contextul păstră rii poziţiei de l ider în Remania şi Bulgaria, al i ntră rii şi dezvoltării pe încă 2-3 ţări din
CEE precum .

'
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Având î n vedere prezenţa sol idă p e piaţa din Bulgaria ş i adresarea altor pieţe externe pri n parteneriate,
i nvestiţi i sau achiziţi i, se anticipează o creştere a ponderii veniturilor de pe piaţa externă de la 10% nivelul actual, la 32% în 2025. De asemenea, se esti mează o creştere a ponderi i veniturilor din activitatea
de influencer ma rketi ng - o piaţă relativ nouă, dar promiţătoare - de la 2% în 2020 la 6% în 2025, în
ti mp ce ponderea veniturilor din marketing afiliat pe piaţa i nternă în total cifra de afaceri se va diminua
de la 88% la 62%.

Proiecţia structu rii veniturilor prognozate de companie
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Sursa: conducerea societă,tii 2Performant Network S.A.

Previziunile Emitentului ţi n cont de condiţiile macroeconomice actua le (criza actuală determi nată de
COVID- 19, rata dobânzilor mici, migrarea către onl ine a consu matorilor) precum şi de factorii specifici ce
influenţează societatea : sectorul din care face pa rte, situaţia echilibrului fi nancia r, gradul de îndatorare
scăzut, lichiditatea cu o evol uţie favorabilă, strategia conduceri i, ra ndamentul vi itoarelor i nvestiţii,
rezultatele aşteptate în urma i nvestiţi ilor vi itoare, exti nderea prezenţei în alte ţări .
Marja EBITDA se estimează a fi în medie 6. 7%, pentru perioada de prognoză 2021 -2025. După doi ani
de scădere, pe fondul stabil izări i cheltuieli lor şi generării veniturilor supl imenta re antrenate de
expa nsiunea afaceri i, managementul preconizează o marjă EBITDA de 1 3 . 3 % pentru anul 2025 . EBITDA
este i nfl uenţat în primii ani de i nvestiţiile făcute, o proporţie importantă a acestora având u n caracter
operaţiona l .
Marja EBITDA pentru liniile de business

Sursa: conducerea societă,tii 2Performant Network S.A.

2.7.3
Declaraţie
privi nd
prognozele

Conducerea Emitentului declară că esti marea privind profitul a fost elaborată şi pregătită pe o bază care
este atât comparabilă cu informaţiile financiare istorice, cât şi conformă cu pol itici le contabile ale
Emitentului. Declaraţia privind prognozele 2 Performant este disponibilă pe site-ul e mitentului,
https : li ro. 2performant. com/i r-q uvernanta-corporativa/

Secţi u nea 3 : FACTORII D E RISC
Investiţia în acţiunile 2Performant Network S.A. implică un nivei de risc a cărui eva luare presupune o anal iza atentă a factoriior
de risc şi a i nformaţiilor cu privire la Emitent cupri nse în prezentul Prospect. Factori i de risc constau în acele elemente, situaţii
sau condiţi i interne sau externe care pot afecta, pri n natura ior, rezultateie aşteptate asociate activităţii a ntreprenoriale sau
investiţionale. Orica re di ntre factorii prezentaţi ma i jos ar putea avea un impact negativ mai m ult sau mai puţi n important
asupra activităţii, situaţiei financiare sa u rezultatelor Emitentului, respectiv asupra preţului de tranzacţionare şi lichidităţii
acţiunilor sale, care a r putea determina pierderea pa rţială sa u totala a i nvestiţiei de către potenţialii investitori .
Prezenta secţiune descrie cele mai releva nte riscuri specifice activităţii emitentului, pe care acesta le consideră a fi cele mai
relevante pentru i nvestitori, în vederea l uării unei decizii de investiţie. Enumerarea factorilor de risc din aceasta secţiune este
rea lizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanţei după probabilitatea material izării riscului şi i m pactul negativ
asupra activităţii şi performanţei Societăţi i . Totuşi, aceasta nu este exhaustivă, fiind posibil ca şi alte elemente, care fie nu sunt
cunoscute persoa nelor responsabile pentru informaţi ile din acest Prospect, fie sunt considerate irelevante la momentul actual,
sa poată avea consecinţe asupra investiţiei în acţiuni.
Investitorii trebuie sa întreprindă dil igentele necesare în vederea unei eval uări propri i asupra oportunităţii i nvestiţiei, în raport
cu nevoile, aşteptările, disponibilităţile băneşti şi obiectivele i nvestiţionale proprii .
3 . 1 Riscu ri
de natu ră
operaţională

3. 1. 1
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Atragerea, păstrarea şi motivarea personalului cal ificat este un activ i mportant
pentru sistem ul de cercetare- dezvoltare-inovare al societăţi i, vector de
competitivitate şi dezvoltare conti nuă a afacerii societăţii .

Atragerea, păstrarea ş i motivarea persona l u l u i calificat este · un activ i mporta nt pentru sistemul de
cercetare-dezvoltare-inova re al companiei, vector de competitivitate şi dezvoltare conti nuă a afacerii
· compa niei .
În contextul dezvoltări i industriei IT, nivelul de abordare a forţei de muncă şi-a i ntensificat
competitivitatea, intervenind riscul de pierdere a angajaţi lor cheie. Stabilitatea platformei şi, pri n
consecinţă, nivelul de performanţă al activităţi i companiei depinde, în mare măsură, de existenţa unei
echipe tehnice specializate. Pri n urmare, mod ificările survenite în a rhitectura organizatorică a resursei
umane poate genera efecte negative asupra activităţi i 2Performant.
Pentru a asigura a bsorbţia şi retenţia personalului experimentat şi cu potenţial, compania a i m plementat
un sistem de rem unerare motivant, asig ură flexi bil itate în programul de m uncă, acces la cursuri, training
uri şi workshop- uri de dezvoltare. De asemenea, 2 Performant a propus acţionarilor săi deru larea unui
prog ra m de sti m ulare a angajaţi lor de ti p Stock Option Plan, foa rte popular ·1n econom i i le avansate şi cu
precădere între companiile de tehnologie.
3.1.2

1

Asigurarea stabilităţii sistemelor

Mecanismul de funcţionare a platforme! 2Performant.com se subordonează principi ului conti nuităţi i,
asigurând accesibilitate în orice moment, iar orice întrerupere în activitatea de funcţionare generează
efecte nefavorabile asupra rezultatelor. Din perspectiva obiectivului de creştere a număru l u i de clienţi şi
a tranzacţi i lor active în platformă, este primordial ca toate componentele platformei, atât externe cât şi
interne, să funcţioneze corespunzător. Există riscul ca a rhitectura curentă să nu încorporeze redundanţa,
capacitatea şi agilitatea necesare la nivelul tuturor dispozitivele util izate de către companie, pentru a
putea susţi ne dezvolta rea sustenabilă a afaceri i .
2Performant previ ne apa riţia unui astfel d e risc pri n i nvestiţii constante î n mentenanţa serverelor, în
adoptarea de tehnologi i noi, în îmbunătăţi rea arhitecturi i sistemelor, şi respectiv, pri n ajustarea
resurselor în ra port cu expa nsi unea ecosistemului deservit. În ega lă măsură, monitoriza rea performanţei
şi scalării, precum şi celeritatea în revizui rea tehnică sunt factori care subscriu principiului prudenţei
asumat de companie.

3. 1.3

I

1

Atribuirea conversiilor

Rentabil itatea platformei de marketing afi l i at depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de a atribui
corect şi exhaustiv conversii le generate de către afi l iaţi . De asemenea, modul în ca re această tehnologie
este i ntegrată în sistemele tehnice ale cl ienţilor este un factor decisiv în măsura rea corectă a traficului şi
conversiilor, şi 'în alocarea comisioanelor afil iaţi lor şi compa niei .

/ Î n contextul creşterii preocupărilor pentru sig uranţa datelor personale şi pentnj acordarea expl icită de

către uti l izatori, către com panii, a dreptului de a stoca i nformaţii despre activitatea lor, există riscul
inactivităţi i, totale sa u parţiale, a tehnologiei uti lizate de companie ca urmare a i ntensificării restricţiilor
impuse de prod ucători i de navigatoare sa u de sistemele de operare.

Există o tendinţă de migrare a eCom merce-ului din browser către alte med i i, precum telefoane mobile,
pri n diverse aplicaţi i . Astfel, este necesară adaptarea tehnologiei curente pentru a permite înregistrarea
conversiilor din aceste medii, şi i m plicit adaptarea la produsele şi necesităţi le specifice acestor medii,
aspect care sol icită un efort i nvestiţional semnificativ. De asemenea, riscul de neasi milare promptă a
modificărilor operate la nivelul teh nologiei de către cl ienţi este i nerent activităţi i 2Performant, cu efecte
asupra nivel ului reputaţiona l .
2Performant asigură mini mizarea acestui risc pri n acţi uni d e opti mizare a procesului de atri buire a
conversi ilor, pri n generarea unui nou mod de atri buire a conversiilor şi pri n scrutarea condiţii lor de
interacţi une a sistemelor de opera re cu tehnologia de tracking a platformei .
3. 1.4

Riscuri legate de produse şi servici i

Pa rticularitatea acestui risc derivă din sistemul de funcţionare al platformei 2Performant.com şi constă
în surveni rea unor probleme tehnice, cu efecte asupra desfăşurării activităţi i operaţiona le a companiei .
Impactul acestui risc este evaluat de către companie la un nivel red us, cu efecte în rândul colaboratori lor,
iar sol uţia identificată de 2Performant constă în investiţi i succesive în tehnologia operată şi celeritate în
intervenţi i de remediere.
Procesarea informaţi ilor într-o bază de date constituie un factor decisiv în procesul de fidelizare a
comunităţi i, iar orice factor care a r putea pericl ita sistemul centra l izator de date poate constitui un risc
inerent activităţi i companiei, cu efecte di recte asupra servici ilor oferite utilizatori lor platformei . Crearea
a utomată de copii pentru datele stocate este o proced ură menită a amortiza i m pactul acestui risc
Activitatea platformei poate fi compromisă de accesu l neautorizat, pri n atacuri ci bernetice, erori sau
omisi uni, cu impact asupra companiei şi uti lizatori lor. Red ucerea acestui risc este asig urată pri n
intermediul poliţelor de asigurare şi a colaborărilor cu fi rme de IT ancorate în securizarea accesului la
i nformaţi i confidenţiale.
Deşi piaţa globală de i nfl uencer ma rketi ng este în plină expansi une, proiectul de i nfl uencer marketing,
dezvoltat de companie, are o pondere red usă în veniturile operaţionale, relevând l i psa de tracţi une pe
, acest seg ment al pieţei naţiona le.
3. 1.5

Proprietatea i ntelectuală

Imobilizările necorporale, cuprinzând drepturi de proprietate asupra tehnolog iei, deţin 49% din activele
companiei, motiv pentru ca re riscul de dezvăluire, i ntenţionată sau accidentală, a datelor confidenţiale,
poate afecta activitatea companiei .
Pentru a preveni d isemi narea neautorizată a i nformaţi i lor cu caracter i ntern, a fost i m plementată o
politică de Non-Disclosure Agreement (N DA) şi de penal izare, care precedă orice colaborare cu a ngajaţi i
şi cu furnizori i extern i . De asemenea, sunt aplicate normele industriei privi nd acorda rea accesului la date,
i m plementarea proceselor şi tehnologii lor, spori nd gradul de securitate a informaţi ilor. Resursa umană
este instruită şi aliniată la normele etice ale domen i u l u i .

I 3.1.6

il

Riscuri legate de poziţiona re

Acest risc derivă din evol uţia rapidă a ind ustriei IT, având asociată o li psă de reacţie în raport cu
tendinţele actuale. Concretiza rea unei astfel de ipoteze are la bază a bsenţa produselor noi şi a
perspectivelor de îmbunătăţire permanentă a cadrului tehnic. În ega lă măsură, o echi pă subd i mensionată
şi un management fără suportul com plementa r prin cunoştinţele specializate conturează premisele
apariţiei unui risc de poziţionare în domeniul tehnologiei.
Compania combate apariţia unui astfel de risc prin absorbţia promptă a tendinţelor tehnologice şi
opera rea propriei tehnolog i i .
Riscul d e piaţă i nteg rează factorii de risc din mediul extern companiei, care pot i nfl uenţa activitatea
2Performa nt.
3. 1.7

Risc privind protecţia datelor cu caracter persona l

În cad rul derulării activităţi i sale, compa nia colectează, stochează şi utilizează date care sunt protejate
de legi privind protecţia datelor cu caracter persona l . Cu toate că emitentul ia măsuri de precauţie în
vederea protejării datelor cl ienţi lor, în conformitate cu ceri nţele legale privi nd protecţia vieţii private, mai
ales în contextu l implementării Regula mentului general privi nd protecţia datelor (UE) 20 16/79 şi în
Româ nia (începâ nd cu 25 mai 20 18), riscuri le privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate.
Compania ia în ca lcul acest risc şi ia măsuri de precauţie în vederea protejării datelor uti l izatori lor, în
conformitate cu cerinţele legale în vigoare. Emitentul ia toate măsuri le de precauţie i mpuse în acest
domeniu, însă există posi bilitatea ca, având în vedere că desfăşoară relaţi i comerciale cu diverşi parteneri
contractua l i , aceştia să n u respecte pe depl i n termenii contractua l i releva nţi şi toate obligaţi i l e referitoa re
la protecţia datelor i mpuse acestora .
3 . 2 Riscul de
piaţă

Riscul de piaţă i ntegrează factorii de risc din mediul extern societăţii, care pot i nfluenţa activitatea
2Performant.
3.2.1

Riscuri legate de com petiţie

În tandem cu dezvoltarea tehnologiei, piaţa marketi ng ului afiliat din România îşi i ntensifică atractivitatea,
ceea ce conturează premisele apa riţiei riscului legat de competiţie. Intra rea pe piaţa naţională a unui
jucător global sa u reg iona l va genera presiune pe activitatea 2Performa nt în situaţia în ca re resursele
acestuia permit abordarea comunităţi i de utilizatori prin condiţi i mai ava ntajoase . În egală măsură,
implementarea mai rapidă a noilor tendi nţe în ofertele competitori lor a utohtoni generează, de asemenea,
acumularea presi unii în ceea ce priveşte pachetul de servicii 2Performant. Cu toate acestea, accesi bilitatea
pieţei marketingului afi liat nu este facilă, i m punând eforturi considerabile pentru recrutarea şi fidelizarea
comunităţi i de afi liaţi şi advertiseri, dar şi pentru actualizarea în permanenţă a cadrului teh nic şi comercial
prin care se real izează intermed ierea .
3.2.2

Riscul de credit

' Riscul de credit este riscul ca o terţă persoa nă fizică sa u juridică să nu îşi îndeplinească obl igaţi ile conform
unLJi instrument fi nanciar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere fi nanciară . Cel
mai frecvent mecanism de tra nzacţionare al companiei cu clienţi i săi este în regi m prepay, aceştia
ali mentâ nd antici pat contul de cl ient din ca re se retrag secvenţial comisioa ne, pe măsura înregistră ri i
vânză ri lor. Complexitatea uti lizatorilor i m pune diversificarea pârghiilor de comisionare, existând un sistem
de plată periodică, precedat de înreg istrarea vânzări i şi aprobarea comision ului de către client. Pol itica de
remunerare a afi l iaţilor şi de încasa re a comision ului aferent 2Performant este condiţionată de fi nal izarea
plăţi i de către advertiseri . În acest context, survine riscul de neîncasare a creanţelor şi de i m posi bil itatea
onorării obligaţiei faţă de afi l iaţi .
Măsurile întrepri nse împotriva acestui risc consta u în rigurozitatea procedurilor de cash collection,
permiţând colecta rea creanţelor facturate post-pay în proporţie de 99.9% în 2020, dar şi în condiţionarea
beneficiarilor a bona mentelor post-pay de constituire a unui depozit colatera l . Vizi unea prudenţială

I

asumată de către 2 Performant presupune constitui rea de provizioane l u nar, pentru facturile restante ce
, depăşesc 270 de zile.

I

I

Com �ania gestionează acest risc oferind şi promovâ nd opţiunea de a plăti în reg i m prepaid, îh loc de post
pay. In 2020 peste 8 mil ioane lei în venituri a u fost plătite în regi m prepa id, o creştere de 86% faţă de
2019.
3.2.3

Riscul de cash-flow

Riscul de cash-flow reprezi ntă riscul ca societatea să nu-şi poată onora obligaţi i le de plată la scadenţă . O
politică prudentă de gestionare a riscul u i de cash-flow i mpl ică menţinerea unui nivel suficient de numera r,
echivalent de numerar şi disponibil itate fi nanciară prin facil ităţi de credit contractate adecvat. Compania
monitorizează nivelul i ntrări lor de numerar previzionate din încasarea creanţelor comerciale, precum şi
nivelul ieşi rilor de numera r previzionate pentru plata datori ilor comerciale şi a altor datori i . Compania
gestionează acest risc oferind şi promovâ nd opţi unea de a plăti în regi m pre-pa id, în loc de post-pay. În
2020 peste 8 m i l ioane lei în venituri a u fost plătite în regi m pre-pa id, o creştere de 86% faţă de 2019.
3 . 3 Riscuri
sistem ice
privind
Em itentu l

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evol uţia evenimentelor politice şi economice care influenţează în
mod obiectiv, într-un sens sa u altul, întreg sistemul economic al unei unităţi geo-politice. Riscul sistemic
este nediferenţiat şi nu poate fi prevenit.
3.3. 1

J

Riscul de ţară

Surprinde suscepti bilitatea ca la nivel ul statul ui de rezidenţă al Em itentului să survină dificultăţi în onorarea
angajamentelor fi nanciare, afectând toate instru mentele fi nanciare i nterne, cât şi unele instrumente
externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante pentru toate sectoarele
şi domeniile de activitate. În contextul actual i ntern caracterizat de instabi l itate politică şi economică, de
evol uţi i economice şi sociale divergente, precum şi în contextul i nternaţional marcat de dinamica
neuniformă şi i mprevizibilă a factorilor şi proceselor pe scena geopolitică regională şi globală, de
interdependenţe multiple şi strâns corelate la scară globală pe plan economic şi fi nanciar, evaluarea riscului
de ţară reprezintă o provocare pentru specialişti şi investitori .
Conform raportului MARSH1 aferent anului 2020, România este încadrată în categoria de risc mediu din
punct de vedere al riscului de ţară, cumulând 65,8 puncte din 100 puncte corespunzător nivel ului minim
de risc, cu 0,92% peste nivel ul raportat în anul 2019, relevând o stabil izare a riscului la nivel naţional . Din
perspectivă politică, pe termen lung România are un risc evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeaşi
categorie de risc cu ţări precum Italia, Spa nia, Belgia, Bulgaria, Croaţia . Potrivit clasificării Fitch2, la 1 Martie
2020, Româ nia are asociat un rating de BBB-, păstrându-şi rati ngul i nvestiţiona l, nivelul costurilor de
împrumut şi al atractivităţi i pentru fl uxurile i nvestiţionale de ca pita l .
3.3.2

Riscul şocurilor economice, financiare sau sociale la nivel macroeconomic, regional
sau globa l

c u i m pact i mportant asupra com porta mentelor ş i modelelor d e consum, respectiv asupra puterii d e
cumpărare p e pieţele p e care activează 2Performant ră mâne u n risc important, î n contextul evoluţiei
pandemiei de COVID- 19 şi efectelor politicilor sa nitare de control al acesteia .
3.3.3

Riscul fiscal şi j u ridic, Conforma rea la cadrul leg islativ şi modificări ale cadrului
legislativ

cadrul legislativ în conti nuă dinamică, cu acte normative m ultiple pe diferite zone fiscale şi cu numeroase
neclarităţi poate crea confuzie. Procesul de consolidare şi armonizare ale sistemului de i m pozitare din
Româ nia cu legislaţia europea nă permite i nterpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în
mod diferit de către a utorităţile fiscale. Acest aspect poate conduce la a menzi şi penal ităţi supli mentare.

1

2

https://www. ma rsh . com/uk/i nsights/resea rch/politica l-risk-map-2020. htm l
https://www.fitch rati ngs.com/entitv/roman i a -80442232

/ Modificările multiple aduse la nivel ul legislativ şi normativ pe plan contabil, fiscal şi al resursei u mane etc.

1

pot afecta activitatea Emitentului.

3.3.4

Riscul de i nflaţie şi riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportun itate

j

Rata i nflaţiei poate fl uctua şi, în consecinţă, operaţi unile, condiţii le financia re şi rezultatele Emitentului pot
fi afectate. De asemenea, i nvestitorii trebuie să ţină sea ma de impactul acestor riscuri asu pra rezultatelor
1 reale ale emitentul u i şi asupra profitului real al i nvestiţiei .
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In Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 22 martie 202 1, acţiona ri i au aprobat constitui rea unui
consi l i u de administraţie a l Companiei, format din 3 membri . În cadrul aceleiaşi întâlniri, Dorin
Boerescu, Anda Patzelt şi Iulian Cîrci umaru au fost numiţi membri ai Consi l i u l u i de Ad ministraţie, Iulian
Cîrciumaru ocupând funcţia de mem bru independent. Durata ma ndatelor membrilor aleşi în Consi liul
de Ad ministraţie este de doi ani de la data numirii, respectiv 22 ma rtie 202 1 .

�'

Dori n Boerescu, Preşedi nte CA ş i Director General

Dori n Boerescu este un reprezentant ai primei generaţii de antreprenori şi specialişti în digita!
marketing d i n România, cu 21 de ani de experienţă în digital şi tehnologie. Antreprenor în serie, a
fondat şi condus o serie de companii de advertising, iar din 2009 este acţionar principa l şi CEO al
2Performant, companie pe ca re a crescut- o de peste 200 de ori în 11 ani. Dorin este membru în CA
al i H unt Technology, companie listată la BVB din 20 19.
Adresa de la locul de m u ncă : Bulevard ul Cornel i u Coposu Nr. 6-8, Cladi rea Uniri i View, Etajul 2,
biroul „ResCo-worki ng09", Sector 3, Bucureşti, cod postai 030167
>

Anda Patzelt, Mem bru neexeutiv CA

Anda Patzelt este avocat cu o experienţă de 20 ani, în prezent titular al cabinetului de Avocatură Anda
Patzelt. De-a lungul ca rierei, a acordat asistenţă juridică pentru compa nii precum Bayer, Im mofi nanz
Group, Tota lSoft, McDona ld ' s, GEO Eastern Fund II şi multe altele, în legătură cu chesti uni corporative
şi comerciale, proiecte de fuziuni şi achiziţi i, dreptul i nternetului, proprietate intelectuală, protecţia
datelor cu caracter personal etc. Anda este membru al Ba roului Bucureşti din 2003. Este licenţiată în
drept, deţi nând o specia l izare în d rept comparat obţi nută la International Faculty of Comparative Law,
Strasbourg .
Adresa d e la locul de muncă : Str. Stirbei Voda n r . 1 58, bi . 23A, et. 2 ap. 7 , Bucureşti sector 1
>

Iulian Cîrciumaru, Mem bru Independent CA

Iulian Cîrci uma ru este Managing Partner V7 ca pital, Preşedintele Consiliului de administraţie al Holde
Agri Ma nagement SRL care, la râ ndul să u este administratorul unic al societăţi i Holde Ag ri Invest S.A,
dar şi membru în Board ul consultativ al fond ului de venture capital GapMinder şi al orga nizaţiei non
profit Ideo Ideis. A l ucrat în management consulting pentru Kearney şi PwC ti mp de 7 ani, iar în 20 1 1
a fondat ?card, compa nie care a fost achiziţionată d e Sodexo în 2 0 1 9 . Este investitor pe piaţa de
capital de peste 1 5 ani, dar şi în diverse startup-uri loca le. Iulian a studiat economia şi administrarea
afaceri lor la ASE Bucureşti , Copenhagen Busi ness School, IMD Lausa nne.
Adresa de la locul de m u ncă : Sevastopol 24, etaj 6, Bucureşti sector 1
Între membrii orga nelor de administra re şi conducere n u există relaţi i de rudenie.

li
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Rem uneraţie
şi beneficii

t

r
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2

1

c z
p
,
u sancţi uni publice oficiale aduse
de către a utorităţile statutare sau de reglementa re în dreptul persoanelor menţionate în prezenta
secţi une. Persoanele prevăzute ia punctul 4. 1 . nu a u fost împiedicate de o instanţă să acţioneze ca
membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să i ntervină în
gestiona rea sa u desfăşurarea afaceri lor unui em itent.

4. 2. 1

Cuantumul rem u neraţiei plătite şi a beneficiilor acordate pentru u ltimul exerciţiu
financia r com plet, pentru persoa nele menţionate la punctul 4. 1

În ultimul exerciţi u fi nanciar încheiat, conducerea Societăţi i a fost asigurată de domnul Dori n
Boerescu, în calitate de administrator unic şi di rector genera l . Î n anul 2020, cuantu mul remuneraţiei
plătite şi beneficiile în natură acordate de către Emitent administratorului unic Dorin Boerescu
reprezi ntă :
Remuneraţie brută în va loare de 298. 909 lei,
Remuneraţie varia bilă sub forma de 10.000 acţi uni ale Societăţi i,
Alte beneficii obţi nute : tichete de masa în valoare de 600,3 lei şi tichete cadou în valoare de 400 lei .
4. 2.2

Cuantumul total al sumelor a locate de Emitent pentru plata pensii lor sa u a altor
beneficii

. Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi alte benefici i persoa nelor menţionate la punctul
4. 1 .
4.2.3

Cele mai recente i nformaţi i posibile privi nd partici paţiile deţin ute în capita l u rile
proprii ale emitentul u i ş i eventualele opţiuni p e acţi unile emitentului de către
fieca re di ntre persoanele menţionate la punctul 4. 1

La momentul redactării prezentului Prospect, domnul Dori n Boerescu deţi ne 38,75 % din capitalul social
al 2 Performant Network S.A. , doamna Anda Patzelt deţine 0, 14%, iar domnul Iulian Cîrci umaru, O . O l%.
Membrii conduceri i superioare nu deţi n opţi uni pe acţiunile Emitentu l u i .

Secţi unea 5 : I N FO RMAŢII FINANCIARE şi I N DICATORII-CH EIE D E PERFORMANŢĂ
Informaţi ile financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situaţi ile fi nanciare ale Emitentului
la 3 1 . 1 2 . 20 1 9 şi 3 1 . 1 2 . 2020, situaţii întocmite în conformitate cu Sta ndardele Naţionale de Conta bilitate.

5. 1.
Informaţii
financiare
istorice

I Situaţi ile fi na nciare anuale aferente exerciţiului încheiat la 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 precum şi 3 1 . 1 2 . 2020 au fost
a uditate. Pentru ambele exerciţii fi nanciare, opi nia a ud itorului este fără rezerve.
>1

5.1. 1
Informaţii
istorice
auditate
pentru
ultimele
două
exerciţii
financiare

Poziţia financiară

Bilanţ (lei)
Active Imobil izate, din care :

Imobilizări necorpora le
Imobilizări corpora le
Active Circula nte (cu rente), din care:

Creanţe
Casa şi contu ri la bănci
Cheltu ieli în ava ns

TOTAL ACTIV

Datorii Tota le

Datorii curente ( < 1 an)
Datorii pe termen l u ng (> 1 an)
Provizioane

3 1 / 12/ 2020

2020/ 2019

2.392.504

2.784.877

16,4°/o

2.389 . 3 1 2

2.783 . 900

16,5%

3 . 192

977

-69,4%

2.309. 569

2.628. 290

1 3,8°/o

1 .96 1 . 148

1 . 9 2 1 . 164

-2%

348.421

707 . 1 26

103%

9.421

252.291

2578%

4.71 1.494

5.665.458

20,3°/o

2.442.928

2 . 1 76.321

- 1 0,9%

2 .442.928

2 . 176. 32 1

- 1 0,9%

-

-

-

26.797

26.797

-

Venituri în avans

1 . 1 1 2.608

1 .443.623

29,8%

Capita l propriu, din care:

1 . 1 29 . 1 6 1

2.018. 7 1 7

78,8°/o

100.000

105 .443

5,4%

2 1 .089

5,4%

Capital social

Prime de capital
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului
Repartizarea profitului
TOTAL

j

3 1 / 1 2/ 2019

PASIV

653.250
20. 000

718. 673

10%

(345. 542)

355.9 1 1

203%

701 .453

8 1 8 . 689

16,7%

-

( 1 . 088)

-

4.71 1.494

5.665.458

20,3%

În bilanţ, activele necorporale, tehnologia dezvoltată şi asi mi lată in-house, a u înregistrat o creştere de
16, 5 1 %, reflectâ nd dezvoltarea conti nuă a platformei tehnologice. Creanţele au scăzut uşor, cu 2%, faţă
de 2019. S-a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a poziţiei cash, care s-a d u blat faţă de 20 19, ajungând
la 0,71 milioane lei .
În ceea ce priveşte activele, a existat o creştere semnificativă (în procente) a cheltuieli lor în avans, crescând
de la 0,01 la 0,25 m i l ioane lei . Acesta a fost rezu ltatul unui nou proiect i niţiat în 2020 care prevede
fi nanţarea unora d intre afi l iaţii de top din platforma 2 Performa nt.com pentru a-i sprijini în generarea unui
număr mai mare de vânză ri . Această iniţiativă se reflectă în creşterea cheltuielilor în ava ns, dar aduce o
contri buţie sem nificativă la creşterea indicatorilor operaţionali cheie, precum şi la creşterea veniturilor pri n
marketing afi l iat.

·

Datoriile tota le ale companiei au scăzut cu 1 1 % în 2020, ajungând la 2, 1 8 m i lioane lei, i nfl uenţând pozitiv
atât solvabilitatea, cât şi l ichiditatea 2Performa nt. În conseci nţă, rata de îndatorare a scăzut, de la 52% în
20 19, la 38% în 2020, confortabil sub i nterva l u l opti m . În 2020 com pania nu a avut datori i pe termen lung.

>

Performa nţa financiară

Indicatori cont de profit şi pierdere (lei)

Venituri d i n exp ioata re, din ca re :

Cifra de afaceri
Ven ituri din producţia de imobilizări necorporale şi
corporale
Alte ven ituri din exploata re
Cheltu ieli din exploata re, din care:

Cheltuieli cu materii prime, materiale şi energie
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat din exploata re

3 1 / 1 2 / 2020

2020/2019

2 1 .385.314 I

29,7°/o

1 5 . 528. 123

20.282.448

30,6%

955.05 5

1 . 09 5 .497

14,7%

16.483 . 2 1 0

32

7 . 369

22927, 1%

1 5 . 6 1 7.553

20.41 5 . 504

30,7%

77.805

63 .407

- 18,5%

2 .346 . 559

3 . 2 1 4 . 686

37%

452.393

704. 064

55,6%

1 2 . 740. 796

16.43 3 . 347

29%

865.657

969 . 8 1 0

12%

Ven ituri financiare

1 3 . 624

17.458

28, 1%

Cheltuieli financiare, din care :

70.756

27.407

-61,3%

40.08 1

3 . 698

-90,8%

Cheltuieli privind dobânzile

(57. 1 3 2)

(9.950)

82,6°/o

Venituri totale

16.496.834

2 1 .402. 772

29,7%

Cheltuieli totale

1 5 . 688. 309

20.442 . 9 1 1

30,3%

808. 525

959.861

18,7%

Rezultat Financiar

EBT
EBIT

848 . 606

963 . 559

13,5%

1 . 3 1 2 . 202

1 . 667.623

27, 1%

Profit Brut

808 . 525

959.861

18,7%

Impozit

107 . 072

1 4 1 . 172

3 1,8%

Profit net

701 .453

8 1 8 . 689

16,7°/o

Matja netă

4,5%

4%

EBITDA

Matja EBITDA

1

3 1 / 1 2 / 2019

8, 1 %

7,8%

Cifra de afaceri 2Performa nt s-a apreciat cu 3 1 % în 2020, aj ungând la 20,28 mil ioane de lei, iar profitul
net a crescut cu 1 7%, de la 0,7 mil ioane lei în 2 0 1 9 la 0,82 mil ioane lei în 2020. Venituri le operaţionale,
calculate pri n el i m i narea comisioanelor pe care 2 Performant le plăteşte către afi l iaţi i din platformă, a u
crescut î n 2020 c u 44%, ajungând la valoarea de 5 , 5 mil ioa ne d e lei, u n importa nt indicator d e creştere şi
performanţă a busi ness- u l u i . Rezultatele din 2020 au arătat potenţialul 2Performant, în special în contextul
reorientări i globale către eCommerce, ca urmare a schi mbării comporta mentului consumatori lor. Mai
i mportant, rezultatele din 2020 sunt în li nie sau, în unele cazuri, chiar depăşesc previziunile şi promisi unile
făcute i nvestitori lor la momentul listări i .
Veniturile generate î n 2020 d e l i n i a d e busi ness de marketing afi l iat a u adus 9 8 % din cifra d e afaceri totală,
în valoare de 19,84 mil ioa ne de lei, în creştere cu 32% faţă de 2019. Concentrarea pe produsul de
ma rketi ng afiliat a adus rezultate pozitive, atât pe piaţa din România, cât şi pe cea externă .
Astfel, performanţa pe piaţa românească a crescut cu 32% faţă de 20 19, conform cu previziunile i niţiale,
în timp ce pe pieţele externe 2Performant a crescut cu 25%, depăşind esti mările iniţiale de creştere de
20% de la an la a n .

il Aproxi mativ 2% din cifra de afaceri a fost generată de l i nia de i nfluencer ma rketing lansată în 20 18, care

I

1

a crescut cu 1 1 % faţă de anul anterior (sub prognozele iniţiale care esti mau o creştere de 26% în 2020),
ca rezultat di rect al pandemiei de COVID- 1 9 care a avut un i m pact negativ asupra domen i u l u i .

Venituri le din producţia de active fixe a u crescut cu 1 5% faţă d e 20 1 9, aj ungând la 1 , 1 m i l ioane lei .
Dina mica reflectă i nvestiţia continuă în dezvoltarea platformei 2 Performant.co m . În consecinţă,
2 Performant a încheiat anul 2020 cu un venit operaţional de 21,4 mil ioane de lei, o creştere de 30%
comparativ cu 2019.
În ciuda unui context difici l, în 2020 peste 8 mil ioane lei în venituri au fost plătite în reg i m prepaid, o
creştere de 86% faţă de 2019. În acelaşi ti mp, veniturile postpaida u crescut cu 10%. Creşterea veniturilor
postpaid este legată în pri nci pa l de creşterea cifrei de afaceri a advertiserilor existenţi, în ti m p ce venituri le
prepaid reprezi ntă un mix între creşterea advertiserilor existenţi şi i ntrarea pe platforma 2Performant a
altora noi .
Venituri le plătite î n avans a u un impact pozitiv sem nificativ asupra fluxului d e nu mera r al companiei ş i a u
cond us l a creşterea i ndicatorului d e lichiditate al companiei d e l a 0,95 înregistrat î n 20 1 9 la 1 , 2 1 î n 2020 .
Creşterea sumelor plătite în avans a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra poziţiei de cash a
companiei, care a crescut cu 1 03%, aju ngând la 0,71 mil ioane lei la sfârşitul anului 2020.

.
I

În ceea ce priveşte cheltuieli le, acestea a u crescut în l i nie cu cifra de afaceri - ajungând la 20,42 milioane
de lei în 2020, o creştere de 31 % faţă de 20 19. Cheltuiel ile cu persona l u l au crescut cu 37% comparativ
cu anul precedent, ajungând la 3,21 milioane lei ca urmare a dezvoltă ri i neîntrerupte a companiei .
2Performant a conti nuat să-şi exti ndă echipa în cursul anului 2020 pentru a capta creşterea d i n piaţa de
comerţ onl i ne şi pentru a susţine dezvoltarea compa niei, i nclusiv lista rea la Bursa de Va lori Bucureşti .
Astfel, au fost realizate recrutări în depa rta mentele de Cl ient Service, Financiar, Busi ness Intelligence şi
Marketi ng . Creşterea cheltuielilor cu persona l u l reprezi ntă, de asemenea, un rezultat al strategiei companiei
privi nd păstra rea şi motiva rea angajaţi lor pe o piaţă a muncii competitivă . Per ansa m bl u, cheltuiel ile cu
personalul a u ră mas sub 16% din tota lul cheltuielilor, în li nie cu previzi unile i niţiale pentru 2020.
Cheltuielile cu a mortizarea a u crescut cu 56%, ajungând la 0,7 mi lioane lei în 2020. Această creştere este
în conformitate cu politica 2Performant privind deprecierea activul u i cheie - platforma tehnologică
2Performant. com. Alte cheltuieli de funcţionare, ca re constau în principal din comisioane datorate afiliaţi lor
şi influenceri lor, a u crescut concomitent cu creşterea cifrei de afaceri, apreci ind u-se cu 29% compa rativ cu
2019 şi ajungând la un total de 16,43 milioane lei .
Pri n urmare, 2 Performant a încheiat anul 2020 cu un rezultat operaţional de aproxi mativ 1 milion lei, o
creştere de 12% faţă de 2019. Cheltuiel ile financiare, incl usiv dobâ nzi le datorate, au scăzut sem nificativ şi
au dus la creşterea rezultatului financiar cu 83%.
EBITDA a crescut de la 1,3 1 milioane lei la 1,67 mil ioane lei, înregistrând o creştere de 27% .

Rezultatul brut pentru 2020 a fost de 0,96 mil ioane lei, în creştere cu 19%. Cu o creştere de la an la an de
' 32% a taxelor datorate, de la 0, 1 1 ia 0, 14 milioa ne de lei, 2Performant a încheiat anul 2020 cu un profit
net de 0,82 milioane lei, o creştere de 1 7% faţă de rezultatul din 2019. Propunerea cond uceri i este de a
capita liza parţial profiturile şi de a distribui acţi uni gratuite acţionarilor contri buind, pe de o parte, la
conti nuarea i nvestiţiilor în dezvoltarea companiei şi, pe de altă parte, la recompensarea i nvestitorilor pentru
încrederea în afacerea 2Performant.
Pentru distribuirea profitului, conducerea a propus acţionari lor o ca pital iza re a sumei maxi me de 495 . 970,4
lei profit net. Pri n urmare, acţionari i vor fi recompensaţi cu acţiuni gratuite. Având în vedere că majorarea
de ca pital pe ca re acţionarii companiei au aprobat-o în data de 22. 0 3 . 202 1 este una de succes, com pania
i ntenţionează să acorde acţionarilor 4 acţiuni gratuite pentru fiecare 1 acţi une deţi nută .

>

Indicatori financiari

Indicator

Lichiditate curentă (AC/DC)

I

I

Lichiditate imediată (AC-Stocu ri)/Datorii curente
Lich iditate rapidă (Disponibilităţi/Datorii curente)
Solvabilitate fi nanciară (TA/TD)
Ind . gradului de îndatora re (DTL/Cap Propri i + DTL)
Rata de îndatorare (DT/TA)* lOO
Datorii / Active

5.1.2
Mod ificarea
datei de
referinţă
contabilă
5 . 1. 3
Standardele
de
contabilitate:
Principii,
poht1c1 ş1
metode
contabile
.

Interval

Optim

2019

2020

>2
>1
> 0, 5

0,95
0,95
0, 14

1,2 1
1,2 1
0,32

>1
< 50%
< 80%
< 1

1,93
0%
5 1,9%
0,52

2,60
0%
38,4%
0,38

Dacă ernitentul şi-a rnod !f!cat data de reL;rinţă contabil{� 'în intervalui oentru care fi sunt sclii.:it:;,, te inforrnaţHle financiare
îsto.-ice, informaţiile isterice al'.-::E ::ate vor acope;·i cel puţin 24 de luni s a li înt;·":2ga p1.:rio<:1llă în ca10 emitentul a fost
activ„ respectiv perioada u;a ma; scu rtă di ntre cele menţionate.

N u este cazul.

Politicile contabile aplicate în întocmi rea situaţii lor fi na ncia re a uditate sunt prezentate în cele ce
urmează :
1.

.

2.

Contabilitatea de angaja ment: Situaţi ile fi na ncia re sunt elaborate conform contabil ităţii de
angaja ment. Astfel efectele tranzacţi ilor şi a altor eveni mente sunt recunoscute atunci când
acestea se prod uc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentele de n umerar este încasat sa u
plătit, şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţi ile fi nanciare ale perioadelor
aferente.
Pri nci piul continuităţi i activităţi i : Situaţi ile fina nciare sunt elaborate pornind de la prezumţia ca
Societatea îşi va desfăşura activitatea şi în viitorul previzi bil, aceasta neavând nici i ntenţia nici
nevoia de a-şi lichida sau reduce semnificativ activitatea : dacă o astfel de i ntenţie sa u nevoie ar
exista, ar fi nevoie ca situaţi ile fi nanciare să fie întocmite pe o bază diferită de eval uare şi în acest
caz vor fi prezentate informaţi i cu privi re la baza uti lizată .

Principii contabile
>

>

)
)1
>

Principiul perma nenţei metodelor
Acesta presupune conti n uitatea aplicării aceloraşi reguli şi r.orme privind eva l ua rea, înregistrarea
în conta bil itate şi prezentarea elementelor patri moniale şi a rezultatelor, asigurând
comparabilitatea în ti mp a i nformaţi i lor contabile.
Principiul prudenţei
Valoarea elementelor patri moniale a fost determi nată pe baza principiului prudenţei. Au fost avute
în vedere următoarele aspecte :
au fost l uate în considerare numai profituri le recunoscute până la data încheieri i exerciţi ului
financiar;
s-a ţinut sea ma de toate obligaţiile previzibile şi de pierderi le potenţiale ca re au l uat naştere
în cursui exerciţi ului fi nanciar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu fi nanciar anterior, chiar
dacă asemenea obligaţii sa u pierderi au apărut între data încheierii exerciţi ului fi nanciar şi data
întocmirii situaţi i lor fi nanciare;
s-a ţinut sea ma de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor.
Pri nci piul i ndependenţei exerciţiului
S-au l uat în considera re toate veniturile şi cheltuielile aferente exerciţi ului fi nanciar pentru care se
face ra porta rea, fără a se ţine sea ma de data încasării sumelor sau a efectuării plăţi lor.
Pri nci piul evaluării sepa rate a elementelor de activ si pasiv:
'
În vederea stabilirii valori i totale corespunzătoare unei poziţi i din bila nţ, s-a determinat separat
valoarea fiecărui element i ndividual de activ sau de pasiv.
Pri nci piul necompensă ri i
Valoarea elementelor ce reprezi ntă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
re rezi ntă asive res ectiv veniturile cu cheltuielile.

I!!
,

�

Pri nci piul preva lenţei economicu l u i asupra juridicului
Informaţi ile prezentate în situaţi ile financiare reflectă real itatea economică a eveni mentelor şi
tranzacţii lor, nu numai forma lor j uridică .

Politici ş i metode conta bile
Societatea ţine evidenţa conta bilă în moneda naţională şi întocmeşte situaţi ile fi nanciare în conformitate

I cu Reglementările Contabile emise de către Ministerul Fina nţelor Publice din România în acest scop.

Situaţi ile fi nanciare prezentate pentru anul 2019 şi 2020 sunt întocmite în conform itate cu prevederile
Ordinului M FP 1802/20 14 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Di rectivele Europene
şi Ordinul M FP 378 1/20 1 9 privi nd pri ncipa lele aspecte legate de întocmi rea şi depunerea si tuaţii lor
fi nanciare anuale la unităţile teritoriale ale M FP.
Evaluarea sumelor exprimate în monedă stră ină

Tranzacţiile efectuate în va l ută sunt eva luate la cursul de schimb comunicat de BNR de la data efectuă ri i
tranzacţiei . Câştig urile şi pierderi le la decontarea acestor tranzacţi i sunt evidenţiate în contul de profit şi
pierdere, activele şi datori ile în val ută sunt transformate în lei la cursul oficial emis de BNR în ulti ma zi a
perioadei de raportare şi la cursul de la fi nele fiecă rei luni.

I

Patri moni ul Societăţi i a fost i nventa riat în baza deciziei emisă de cond ucerea Societăţi i conform OMFP nr.
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privi nd efectuarea inventa rierii elementelor de natura activelor,
datori ilor şi ca pitalurilor propri i . Rezultatele i nventa rierii au fost consemnate în Procesul verba l al comisiei
centra le de i nventariere şi cupri nse în ba la nţa de verificare care a stat la baza întocmirii situaţiilor fi nanciare
pentru anul 2 0 1 9 şi 2020.
Activele i mobilizate sunt înregistrate la cursul istoric d i m inuat cu a mortizarea calculată li near asupra valorii
de i ntrare a mijlocului fix. Duratele normate de a mortizare sunt stabilite de Societate în concordanţă cu
Legea nr. 1 5/ 1994 şi H . G. 2 139/ 1 994. Amortiza rea fiscală se ca lculează conform Legii nr. 227/20 1 5 Cod ul
fiscal actualizat.
Cheltuiel ile privind reparaţi ile sa u întreţinerea i mobi l izărilor corporale au fost înregistrate în cheltuiel ile
perioadei în care a u apărut.
Stocurile achiziţionate cu titl u oneros sunt eva l uate la intra re în Societate la costul de achiziţie iar evidenţa
se ţine pe fiecare tipodimensiune de material - i nventa rul permanent.
Obiectele de i nventa r se trec i ntegral pe costuri la darea lor în consum .
Crea nţele sunt prezentate î n bilanţ l a va loarea istorică - sunt certe ş i exigibile.
Disponibil ităţile în val ută a u fost eval uate la cursul de schimb comunicat de BN R valabil la data bilanţului
iar diferenţele de curs sunt înregistrate în conturi de venituri fi na nciare şi cheltuieli fi na nciare respectiv
contul de profit şi pierdere.
Eliberarea sumelor d i n casierie au la bază documente legal întocmite şi aprobate de personalul împuternicit
de conducerea Societăţii .
Datori ile comerciale sunt înregistrate la valoarea nominală, care a proxi mează valoarea justă a sumelor ce
urmează a fi plătite pentru bunurile şi servicii le pri mite.
Venituri le şi cheltuielile sunt evidenţiate la data facturării şi respectiv la data consumului, Societatea
întocmi nd l u nar ba la nţa de verificare şi alte documente fi nanciar contabile, calculul i m pozitului pe profit
fii nd efectuat tri mestrial.
Contabil itatea Emitentului se ţine de societatea PROSYS AU DIT S . R . L. , membru CECCAR.

La nivel ul Societăţii evidenţa pri mară, analitică şi sintetică se ţine cu ajutorul prog ramului i nformatic.
Înregistrările în contabilitate privind operaţiunile economico-fi nanciare prod use în structura elementelor
patrimoniale a u la bază docu mente pri mare justificative şi sunt în concorda nţă cu normele metodologice
în vi oare. Societatea uti lizează re istrele de contabilitate revăzute de Le ea conta bil ităti i nr.82/ 199 1

republicată, modificată şi completată cu O . G . 6 1/200 1 a rt. 19, respectiv Registrul-jurnal, Registrul inventar
şi Cartea mare.
U itirneie i n fonn a ţi i fi nanciare istorice audit3t2 a ! e E m i tentului care conţin irtfo rn1aţii corrip2;rat've pe11tru ex2:·ciţiu'
precedent, suni:: prez'�r>tCite şi eiatorate îni:: r o fomiă com pati bil3 cu cadru l stardardclor cont21bi!e car� va fi adoptat în
u rmiltoare!e situaţii financiare a n uale publicate a12 Emitentului.

5. 1.4
Modificarea
cad rului
contabil

Informaţi ile financiare a uditate sunt ela borate în conformitate cu sta ndardele naţiona le de contabil itate, şi
i nclud (a) bilanţul; (b) contul de profit şi pierdere; (c) metodele contabile şi notele explicative.

5.1.5.
Situaţiile
fina nciare
consolidate

Nu este cazul .

5.2

Informaţi i financia re interimare şi alte i nformaţii financiare
Emitentul nu a publ icat informaţii fi nancia re tri mestriale sa u semestriale de la data ultimelor situaţii
fi nanciare auditate şi pâ nă la data Prospectul u i .

5.3

I

5.3. 1
Auditarea
i nformaţiilor
financiare
a n uale

Situaţi ile financiare ale Emitentului pentru exerciţi ul fi nanciar încheiat la 3 1 decembrie 2019 a fost auditat
de către firma de a udit ACE - CONSULT S . R. L. , cu sediul în Sibiu, ca lea Dum brăvi i nr. 1 43, înmatriculată
la Registrul comerţul u i sub nr. J32/ 1 59/2002, avâ nd cod de identificare fisca lă 14469555.

I Societatea ACE - CONSU LT S . R. L. este a utorizată de Ca mera Auditorilor Financiari din Remania în baza
·

a utorizaţiei nr. 523 / 2004 pri n reprezenta nt perma nent Frâncu Constanti n a utorizat de camera Auditori lor
Financia ri din România cu a utorizaţia nr. 964/2004.
Raportu l de a udit aferent exerciţiu l u i fi nanciar 2019
Opinia fără rezerve

"În opinia noastră, situaţi i le fi nancia re anexate ale Societăţi i sunt întocm ite, sub toate aspectele
semnificative şi prezi ntă poziţia fi nanciară a Societăţi i la 3 1 decembrie 20 19, precum şi performanţa sa
fi nanciară, fl uxuri le de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu ordinul Ministrului
Finanţelor Publice d i n România nr. 1802/2014 cu mod ifi cările ulterioa re şi Ordinul MFP 3 78 1/20 19 privi nd
pri nci paieie aspecte iegate de întocmirea şi depunerea situaţii lor fina nciare anuale la unităţi le teritoriale ale
M . F. P. "
Baza opiniei

I

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de Ca mera
Auditorilor Financiari din România ('1SA') . Societatea de a udit este i ndependentă faţă de Em itent, în
conformitate cu Codul de Etică a Contabili lor Profesionişti ("Cod ul IESBA'') emis de Bordul Standardelor de
Etică pentru Contabili împreună cu cerinţele de etică releva nte pentru a ud itul situaţi ilor fi nanciare din
Româ nia, şi a îndeplinit celelalte responsa bil ităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe
şi codu l IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obţi nut su nt suficiente şi adecvate
pentru a constitui baza opi niei de a udit.
Raportul de a ud it aferent exerciţiu l u i fi nanciar 2020
Opinia fără rezerve
"În opinia noastră, situaţi ile fi na ncia re anexate ale Societăţii sunt întocm ite, sub toate aspectele
semnificative şi prezi ntă poziţia fi nanciară a Societăţi i la 3 1 decembrie 2020, precum şi performanţa sa
fi nanciară, fl uxuri le de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu ordinul Ministrului
Finanţelor Publ ice d i n România nr. 1 802/2014 cu modificările ulterioare şi Ordinul M F 58/202 1 privind
principa lele aspecte legate de întocmi rea şi depunerea situaţi ilor financiare anuale la unităţi le teritoriale ale
M . F. "

Baza

opiniei

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Sta nda rdele Internaţionale de Audit, adoptate de Ca mera
Auditorilor Fina nciari din Româ nia ('1SA'') . Societatea de a ud it este i ndependentă faţă de Emitent, în
conformitate cu Codul de Etică a Contabili lor Profesionişti ("Cod ul IESBA'') emis de Bordul Sta ndardelor de
Etică pentru Contabili împreună cu cerinţele de etică relevante pentru a uditul situaţii lor fina nciare din
România, şi a îndepli nit celelalte responsabil ităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe
şi codui IESBA. Auditorul consideră că probele de a udit pe ca re le-a obţi nut sunt suficiente şi adecvate
pentru a constitui baza opiniei de a udit.
cat'? at: fost avditate de auditori.

5.3.2 Alte
i nformaţii
auditate de
auditori

Nu este cazul
În c2.zui în G:l r'; informaţiile; f:nanr:!are din P;ospcct n u t>J fcst ext'Z'5e din situaţiiie financiare auditatP ;;de emitentu l ui,
menţionează sursa ac�st0;a şi rar.tu! ::ă !nforrnsţîi!e n Ll sunt auditate.

5.3.3
Informaţii
financiare
neauditate
5.4.
Indicatorii
cheie de
performanţă
(KPI)

se

Informaţiile fi nanciare pentru anii 2019 şi 2020 din prezentul Prospect au fost extrase din situaţi ile
financia re auditate ale Emitentu l u i .
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Raportat la model ul de afacere şi specificul activităţi i 2Performant, sistemul de i ndicatori operaţionali cheie
cupri nde :
N umărul de programe de
afi l iere active (advertiseri)
N umărul de programe de
afi l iere care înregistrează
vânzări sau lead-uri

N u mărul de progra me de afi liere ca re pot fi promovate
la un moment dat de afi l iaţi contra unui comision la
vânzare sau la lead .
N u mărul de progra me de afil iere care au înregistrat într
anumită perioadă vâ nzări sa u lead-uri .

a

N umărul de conturi d e afil iaţi

Numărul tota l de persoa ne fizice sa u juridice înreg istrate
ca afi liaţi pe platforma 2Performant.

Numărul de afi liaţi activi
I afiliaţi productivi

Numărul de afil iaţi ca re, într-o anumită perioadă de ti mp,
pri n activitatea de promovare generează vizite pe site
uriie advertiseriior din partea potenţialilor cumpărători
(afil iaţi activi), respectiv vâ nză ri sau lead-uri pentru
advertiseri (afil iaţi productivi ) .

N umăr de click- uri

Numă rul total d e accesări ale site-urilor advertiseri lor d i n
partea cumpărătorilor ţi ntă, generate pri n promovarea
online a afil iaţi lor platformei 2Performant, într-o perioadă
dată de ti mp.

N umă r de lead-uri

Numărul total de comisioane de tip lead.

N umăr de vânzări

Numărul de vâ nzări obţi nute de advertiseri într-o
anumită perioadă de ti m p, prin afi l iaţii 2Performant

Va loare vânzări (EUR)

Valoarea totală a vânzări lor generate de afi l iaţi i
2Performant într-o perioadă dată de timp, în beneficiul
advertiserilor ca re deru lează prog ra me pri n platforma
2Performant

Valoare comisioane (EUR)

Valoa rea tota lă a comisioanelor aferentă vâ nză rilor
rea lizate de către advertiseri prin intermediul afi l iaţilor
platformei 2Performant

Toţi aceşti i ndicatori sunt monitorizaţi astfel încât conducerea şi echipele interne să poată identifica
oportunităţi sau să poată reconfigura planurile tactice şi strateg ice pentru a atinge obiectivele stabil ite.
Pentru că una di ntre va lori le de bază ale 2Performant este tra nspa renţa, o bună parte din princi palii
i ndicatori sunt disponibili fie public, fie în cadrul platformei pentru uti l izatori .
Pe baza acestor i ndicatori de performanţă cheie, se urmăresc şi i ndicatori derivaţi, precum :
)

Rata de conversie - respectiv, procentul din numărul de click-uri generate de afi l iaţi i 2Performant
care se concretizează în tra nzacţie de vânzare-cumpărare între consu matorul fi nal şi advertiser;

)

Valoarea medie a vânzării, calculată ca raport între va loa rea totală a vâ nzărilor şi numărul de
vânzări, într-o anumită perioadă;

�·
>

Valoarea medie a comisionului, calculată ca raport între valoarea total ă a comisioanelor atrase prin
2Performant şi numărul total de acţi uni, într-o anum ită perioadă;
Costul esti mat pe cl ick, ca re apreciază o valoare medie a costul u i pe care un advertiser îl suportă
pentru fiecare accesa re a ofertei sale prin platforma 2Performant, calculat ca raport între valoarea
comisioanelor atrase de afi l iaţii 2Performant şi numărul total de click-uri, în perioada de analiză .

Indicatori i operaţionali cheie enu meraţi anterior descriu o tendi nţă crescătoare susţi nută de-a l �ngul celor
1 2 ani de activitate a societăţi i, reflectând di recţia şi ritmul de dezvoltare a afacerii 2Performant. Intre 20 18
şi 2020, i ndicatori i operaţiona l i a u evol uat pozitiv, sub impactul schimbă rilor de strategie care a u poziţionat
afacerea pe o nouă tendinţă de creştere.
Evoluţia pri ncipalilor i ndicatori operaţional i 2Performant, 2018 - 2020
eperaţional

2018

2019

2020

Ca m pa n i i active generatoare de
comisioa ne*

74 1

767

785

64 .230

73 .480

8 1 . 846

1 1 ,4%

7 . 192

7 . 777

8.720

12,1%

2.761

2 .983

3 .445

15,5%

Nr. cl ick-uri*

45 .97 1 . 064

49 .446. 234

5 5 . 7 5 1 .400

1 2,8%

Nr. lead-uri*

66.230

1 5 7 .953

149 .900

-5, 1 %

Nr. vâ nzări*

678 . 679

794 . 346

1 .0 1 9 .000

28,3%

29.738.450

37.349 .987

50.646.000

3 5,6%

2 . 334.038

2.923 . 1 2 1

3 . 6 1 1 .300

23,5%

Indicator

N u mărul total de afil iaţi
Nr. afil iaţi activi * (generatori de click)
Nr. afil iaţi productivi* (generatori de
comisioane 1

Va loa re vâ nză ri* (eur)
Va loare tota lă comisioane* * (eur)
*

-

I

valoarea cumulată În perioada de analiză/ Sursa: 2Performant

AO/o 2020

/ 2019
2,3%

5.5
Modificări
semnificative
ale poziţiei
financiare a
emitentului

i

O descriere a orică rei modificări semn ificative a poziţiei fi nanciare a grupului ca re s-a prod us de la sfâ rşitul
ultirnului exerciţ'u fi nanciar pentru r.:a re au fost pu0! ic2te situaţi i fn21Kia:-e a uditat".: sau i nformaţii fi nanciare
interi mate,, sau o dec!araţie negativă adecva tă

De la sfâ rşitu l exerciţ i u l u i fi na ncia r
semn ificative a p o zi ţ iei fi nancia re.

2020

şi p â n ă i a data P rospectu l u i , n u s-au în registrat m odificări

De asemenea, în 2020, Emitentul nu a înregistrat modificări semnificative la nivelul poziţiei fi na nciare. În
bilanţ, activele necorporale, tehnologia dezvoltată şi asimilată in-house, a u înregistrat o creştere de 16, 5 1 %
în 2020, reflectând dezvolta rea conti nuă a platformei tehnologice. Crea nţele au scăzut uşor, cu 2%, faţă
de 20 19. S-a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a poziţiei cash, care s-a dublat faţă de 20 19, ajungând
la 0,71 mil ioane lei . Aşa cum relevă şi indicatorii de solvabilitate şi l ichiditate prezentaţi la secţiunea privi nd
situaţi ile fina nciare, Emitentul a înregistrat o tendi nţă favorabilă în dinamica poziţiei fi nanciare.
5.6 Politica
de
distri buire a
dividendelor

I
I
I

'

O descri ere a poli ticii em itentul u i privind d'stri b u i n::a d iviciencielor şi a oricărei restricţ!i 'în acest sen s . Daca
e1îîitentul m.1 dispune de o astfel de poiitică, trebuie i nclusă o deci<.ffa ţic nega tive\ adecva i:ă . Pentru fiecare
e)<erciţiu fi nanciar din pericacia vizată de sltuaţ:i i i e financiare a n ua:e, 11aloa rea di11idencielor per acţiune,
eventual ajustată pentru a permite efectua rea unor comparaJ;i i , în c22�il în c::ne n u rnă rul de acţi uni ale
e m i tentu l u i s - a modi ficat.

Societatea respectă necondiţionat Pri nci piile de Guvernanţă Corporativă aplicabile emitenţi lor ale căror valori
mobil iare se tranzacţionează pe Sistemul M ulti lateral de Tranzacţionare ad ministrat de Bursa de Valori
Bucureşti S.A. În acord cu principiile enunţate a nterior, Societatea îşi asumă o politică de dividend, ca ':!_n
set de direcţii referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta . In
consecinţă, Consi l i u l de administraţie enunţă următoarele princi pii relevante cu referire !a politica de
dividend :
L

Societatea recunoaşte drepturile acţionarilor de a fi remuneraţi sub formă de dividende, ca formă
de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum şi ca expresie a remunerării
capita l u l ui i nvestit în Societate;

2.

În funda mentarea propuneri i privi nd distri buirea profitului net real izat în cursul unui exerciţi u
fi nanciar, Emitentul va avea în vedere o distribuire echili brată a profitului net, între partea cuvenită
acţionarilor sub formă de dividende şi partea reţi nută la dispoziţia Societăţii pentru i nvestiţi i, în
acord cu principi i le unei administrări prudente şi în scopul asigurări i unei dezvoltări durabile a
Societăţii, pe termen mediu şi lung;

3.

Dividendele cuvenite acţionarilor Societăţii se vor distri bui excl usiv din profitul net aferent unui
exerciţi u fi nancia r, recunoscut pe baza reglementărilor conta bile aplica bile şi a uditat potrivit legii,
cu respectarea altor dispoziţii legale relevante în materie (Legea societăţilor nr. 3 1/1990).

4.

Distri buirea dividendelor cuvenite acţionarilor se poate face prin plata în numerar sa u prin acorda re
de acţiuni cu titl u gratuit, în urma capital izării profiturilor nete acumulate de Societate.

În fiecare an, propunerea privi nd distribuirea dividendelor din profitul realizat în exerciţiile financiare
anterioare este formulată de către Consi liul de administraţie şi este adusă la cunoştinţa i nvestitori lor cu cel
puţi n 30 de zile calendaristice înai ntea întrunirii Adunări i Genera le Anuale Ord i nare a Acţionarilor (AGOA),
prin publicarea sa pe pagina de internet a Societăţii 2Performant Network SA, în cadrul secţiunii dedicate
AGOA. Hotărârea privind aprobarea distri buiri i de dividende aparţi ne Ad unări i Generale a Acţionari lor, în
condiţi i le leg i i .
Eventualele revizuiri a l e politicii ş i practici lor privi nd dividendele, realizate d e către Consi liul de admi nistraţie,
vor fi aduse cu promptitudine la cunoşti nţa tuturor i nvestitorilor. Pol itica privind dividendele în forma sa
actualizată va fi publicată pe pagina oficială de i nternet a Societăţi i (www. 2performant. com), secţi unea
privind Guvernanţa Corporativă .
Având în vedere sectorul tehnologic în care activează Emitentul şi profi lul de societate focalizată pe creştere
accelerată entru securizarea si multi l icarea ava nta ·elor corn etitive e o iată extrem de dinamică

precum şi nevoia de fina nţare a societăţii pentru i mplementarea strategiei de dezvoltare, conducerea
, 2Performant are în vedere, pe termen scurt-mediu, menţi nerea politicii de rei nvestire a profitului pentru
maxi mizarea creşterii potenţiale.

I
1

Conform rezultatelor financiare preli m i na re publicate pentru 2020, Emitentul a închis anul cu o cifră de
afaceri de 20,28 milioane de lei, l'n creştere cu 31 % faţă de 20 19, şi cu un profit net de 818 mii de lei, cu
17% mai mare decât în anul anterior. Pri n h otă rârea Ad u n ă rii Genera l e Ord i n a re A n u a l e a Acţionarilor
Societăţi i, suma de 49 5 . 9 70,4 lei d i n profitu l net a l Societăţii va fi repartizată acţionari lor îndreptăţiţi sub
formă de acţi uni g ratuite, respectiv 4 acţi uni noi la o acţiune deţi nută la data de înregistrare stabi lită de
AGOA.
Pentru exerciţi ul fi nanciar aferent anului 20 19, nu au fost distribuite dividende.
în

5.7.
Informaţii
financiare
pro forma

Secţiunea

ciescriere a moduiui în ca re tranzvctia a r fi outut
a c fi a ,1ut !oe la începutul perioadei care face ob:ectul

-:: a zul u•iei modificări semnificative a valariior b:ut2, se ind ude o

d2toriiie şi ;-ez u l tatui
s20 ia data indic2ti:\ ,

a fecta 2ctivele,

raportării

emitentului, dacă

tranzacţia

Nu este cazul .

6:

Informaţii privi nd acţionarii

6 . 1 Principa l i i acţionari
6.1.1

În m.'lsura în care aceste informaţii sunt ClX!Cscute de em :tent, r. u meie oricărei persoa ne core, in rnod direct sau
toi-a!
ce l pu!"ln S r�+� d i n
Indirect: a ;"e un Interes !n capita l u l sau di�eptu rile de vot ale emîtentu fui c:ar2!
drepturile de vot tot2ie, precum şi cuantum u l i nteres u î u i fiecărei as�fel de pe(soane, la

absenţa
:,;au

unor astfel de persoane, o decla raţie nega t!v3

aciecvată.

data

Prospectu lui,

sau,

în

Potrivit Registrul u i Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. , acţionarii pri ncipali ai Emitentului cu
deţi neri cunoscute peste pragul de 5% din totalul drepturilor de vot fiecare sunt prezentaţi în ta belul
următor:
Acţionar

Acţiuni

Procent

Boerescu Dori n

408. 600

38,7509%

Spineanu Radu Ioan

106 . 600

10, 1098%

Neg uţ Serg i u Mădălin

74. 000

7,0 180%

Aron Bogdan

70. 1 7 1

6,6549%

Alţi acţionari

395 . 055

37,4663%

1,054,426

1000/o

Tota l

6.1.2
Drepturi de
vot d iferite

Inf o rma ţ:! dh1 ca re să reiasă dacă

adecvată.

ac\:ionarii

orlncipaîi ai em iten t u l u i

au

dr·epturi

de vot diferite

sa u o

dedarnţie

negativă

La data întocm irii Prospectului, toate acţi unile Emitentului sunt ordinare şi conferă deţi nători lor lor drepturi
ega le. Nu există situaţi i în care acţionari ai Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

6.1.3
Controlul
asupra
Emitentului

6. 1.4
Acorduri
privind
controlul
6.2 6.2. 1
Proceduri
judicia re şi
de arbitraj

În măsura îr, cme aceste i nformaţii sunt cunoswi:e de e rn i t2r. t, s<:: precizeaz?i ddcă emitentul este deţiriut sau con trolat,
, d i i'ect sau indirect, şi de către cin e şi se d esc ri e natua conttolului şi ff1ăsu rii0 adoptate penti-Ll ca ''' c est control si.î n u
1 fie exercit2t \n mod abuziv.

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv. Structurile şi
procesele de guvernanţă corporativă asigură exercitarea statutară a controlului asupra Emitentul u i . La data
prezentului Prospect, Emitentul este controlat, în mod di rect, de acţionarul Boerescu Dori n Cristian, care
deţine un procent de 38,75% din total u l capita l ul u i social şi al drepturi lor de vot ale Emitentu l u i .
O c!cscd2r2 c; acordurilor crnoscut2 d e emitenc, a cănx aplica re poate genera
schîrr,bate a cant�·o ! u î u ! �s u p ra .�� n1 itent u l u i .

sau

îm piedica, l a o dată u lterioară,

c

Emitentul nu are cunoşti nţă de existenţa unor acorduri a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară,
schimbarea controlului.
Informaţii privind ork:e p,·ocedisă
(k�ru l 3re

sau

guvernanenti'ilă,

poten ţială de care 2m itentul

rec�n t efecte semn:ficativ2 d�>upra
negativă acecvată,

poziţk:-.:1

a re

judicia:ă

SZ,Li

de

2rbiti·aj

(inclusiv orice astfel d e procedu;ă 'în

Cl'noşt i n ::ă ) d i n u ltirne:2 12 Ju,1i, cel

financiare: sa u

a

puţin, Gn" ar putea
şljsau a grupului„

profi�a bH:tăUl err;itentu l u l

avea sau a avu t
sa u o dE:daraţie

Em itentul declară că nu a re cunoştinţă de vreo procedură guverna mentală, judiciară sa u de arbitraj
încheiată, în deru lare sau potenţială, din u ltimele 1 2 l uni, care ar putea avea sau a avut recent efecte
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profita bil ităţi i Societăţii .
6.3 6. 3 . 1
Confl icte de
i nterese la
nivel ul
orga nelor de
administrare,
cond ucere şi
supraveghere
şi al
cond ucerii
superioare

.! 11forrm1tii dare orivir1d oeice potenta! conflict de i n te rese intre ob!ioatiile fată d e emi<,ent ais 0rici:!reia dir:tre pers0an,:: l e
'
men ţion�te la pu;ictui 'L i ş• inter�seie sa!e p r iva te şi alee obiig;:• i i . În cazul Î„ cai'e r; u e�!stă asi:fel de co n fi: cte de
i n terese, trebuie făcută o decla1·aţi2 'in a ce st sens.

t

Informaţii pdvind otice în telege;-e sa:_; acerei c.1 a cţ i o n a ri i !Yincipa l i , d•2nţii, furnizorii sau a :ce pe:rsoar.2, /;-, ten�ei L: I că rora
o r icare Gintre per.:>oanele înen t:onate !a punctul 4 . 1 a fust a ieasă ca rnern bt�i al �1 n u i orqan de adrr d n lst!'are, conducere
S<•u s u praveg h2re sa:; :-nem bru al conducerii superioare ,

Deta 1 l i pri;_tind arîce restr!cţle
de persoanele rnen ţionate ia pu1·�::tui 4, 1, pi"lvind cesiona l"ca„ iri tr-o <-� nt.1n1 itrJ
perlom1ă de timp, a va lor: lor mobiliare 612 e m i ten t u l u i deţinuts de ace;tea .

La nivelul organelor de administrare şi al conduceri i superioare nu s-au identificat situaţii de conflict de
i nterese, nici înţelegeri, acord cu acţionari i pri ncipali, furnizori sau alte persoa ne în temei ul cărora oricare
d i n persoanele menţionate ia punctul 4. 1 . a fost aleasă ca membru ai unui organ de administrare, conducere
sau supraveghere sa u ca membru al conducerii superioare.
Nu există restricţi i acceptate de persoanele menţionate la punctul 4. 1 . privind cesionarea, într-o anumită
perioadă de timp, a partici părilor lor la capitalul social al emitentului.
Prin politici şi proced uri i nterne, în vederea conformări i cu prevederile lega le în vigoare dar şi a ali nieri i la
principi ile de guvernantă corporativă, există şi se aplică mecanisme de identificare şi gestionare a
potenţialelor confl icte de i nterese la nivelul administrări i şi conduceri i Emitentu l u i .

6.4 6.4. 1
Tranzacţi i cu
părţi afiliate

' Dacă Sta<�dardele Interrno:ţionaie d e Rccporta rs Financiară adoptate '!;1 confono-1 itate cu Regu lamen tu l (CE) r< r. 1506/2002
nu se apl ică emitentului, trebuie prezentate Ll rmatoarele informaţii pentru perioada aco1:e;-ită ele informaţiiie fina riciai-e
i storice ş: pâ nă ia data documen �ului de '!n (eg istrare:
(a) natu>a şi cuantu m u l tuturor tr;:inzact1ilor cu pă:ţi afil iate ( I. ) care, luate sepa rat sat1 îr: ansamblu, sunt i rn poi-t2nte
pentru <':mite nt Dacă tranzacţiile cu părţi afiliate nu s -2 u desfăst; rat 'in conc� iţiiie pie ţei, se explică motivele, Îi1 caz u l
"imp;·umuturiicr < n cu rs, ind usi\i a ! ga:<mţiilOi de or!ce t i p , se indică rn2ntu m u l soldului d e rambursat;
(b) cuantumul sa u procentajul re:)rezenr.at de tranzacţiii2 încheiate cu pă:ţi afiliate din cifrei de afaceri a em !t2Ptu i u i .

N u este cazul .

Cuantun1 u l ca �Jit-1!u l u i ern ls şi, p2 ntru flecar�:: categorie c:e acţ; u n î :

6.5
6.5. 1 - 6.5.2
Capitalul
socia l

I

(a) capitaiui social auto•·izat total a l 2mite1-; tului;
(b) rumărul de acţiuni emise şi achi tate i nt2g rn i

şi :-wmărd d e acţiuni en1isc, dar .12achit0te integra : :
(c) va ioa:ea nom111::il6 a u i- e1 ?.CtltFl t s2u fa::•w! c3 ar:�!L·1·111e nu au o valoare norninală;
( d ) o reconc1� 1ere ::: nL'fnă 1 u l u · de aqiun, sflat:: 111 circulaţie la data desch iderii şi ia ci:sta î;;ch iderli exe1·ciţ: i u l u i .
S e !Yecizecrz'.:' d<:ic5 or::ste 10 --10 cli n c:icit211Li1 soci2; a fosl vărs2t
intermediul 2ito;· dctive decât n un1e�"lru l în perioada
•;izati:l de s it u a ţii le fir.anciare anuale.

La 3 1 . 1 2 . 2020, ca pitalul social 2Performant Network S.A. era de 105.442,6 lei subscris şi vărsat i ntegral în
numerar, împărţit într-un număr de 1 . 054.426 acţi uni nomi native, ordinare, dematerial izate, conferind
drepturi egale în Adunarea Generală a Acţiona rilor, cu valoare nominală de 0, 1 lei fiecare.
N icio fracţi une din capita l ul social nu a fost vărsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada
vizată de situaţi ile fi nanciare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.
6.5.3

N u măru! şi caracteristicile principale ale acţ i u n i !o• c<:Fe

nu

reprezintă capital, dacă c<ist?.

Nu este cazul .
6. 5.4.

N umărui, v21io2rca rnntabilă şi va loa;·e::i nor>·: i 1'a!�\
orl de către fin a l e l e ac'2stu la.

a

ar:ţi u n ! lor emitentului deţin ute de 0rn !te .1t sau în

numele e m i tentului

Nu este cazul .

6.5.5.

Cuantumul va !ori lor rnobîLa!·e ccnvertibiie, pn:: sch•rnbaiJilc
s'. a proced urilor de conversie_, schi1-: :b sa u su bscriere .

.% Li

'i:"t;;0 ţite de bonuri d e su bscriere, c u i ndi ca rea co n di ţi i l o r

N u este cazu l .

6.5.6.

I n fonnaţn despre orlce dre:.:it d e

:mgajarnent de majorare

a

Nu este cazul .

6.5.7.

ach�z!ţie

şi/sau ob!igaţle aferent(ă) cap;taiwîui ::HJtori.zat, d a r neen�is,
p re cu m şi condiţiile acestora .

:�.3 u

despre orice

capi\:a l u l u i social,

Infonr.aţii privind ca pitz� ! u ! sccLCJI a l orică ru i membru a : g m p u l u ' care !ace obiect1) u •1ei opijunî seu ;;: ! unui aco1-cl
condiţionat sau necondiţionat Ci.'Fe pr2vecle acordarea '.! 'I O I' opţi u n i asupr3 capita l u ! L' i ;;i detalii privind opţi u n i le
respective, i nclusiv identitatea persoanelor la ca.-e se n:fe ră .

N u este cazul .
6.6. 6.6. 1.
Actul
constitutiv şi
statutul
6.7. 6.7. 1.
Contracte
importante

O scurtă descrier2

a

oricărei

prevederi din actu l

constitutiv

împiedicama sch i m bării controlu:ui asu pra cmitentu ! u i .

care a r putea

3vr0a r.a

efect an1âna n::ar suspendarc<J

sau

N u este cazul .
Rezumatul oricăru i con tra::t irnprnta11i: (aitele deci.\t cel· 2 încheiate in cadrw norma l ::i i c:ctivităţii) fr1chei2t de d'itre 2m itent
sau orice alt membn.: a l gru pu lui, în cursu l a n u l u i imediat a n te 1·ior publicăr'.i documentL' l u i de înn:gisi:rnre .

N u este cazul .

Secţi unea
7. 1.

7:

DOCU M E NTELE DISPONIBILE

I O declaraţie prin care

confirmă fa ptul c;;î, 'in p2rio2d;;i de valab!i itate

Pmspectuk:i, pot fi consul tate, d u pă ca?,

u1Tnătoare!e doci.1rnG1te :
(iJ) actul c00stitutiv şi st2tutu! actuaiixate a l e <:Y1 'tentu!u!;
( b ) toi?'te ra po•:1 1tele, ccresr,:ondenţa şi alte docur�1ente, e',1a luăriie şi declaraţiile făcute de un
emitentului, d : n care anumite părţi sunt ind use sau meqţbnate in documentul de inregistrare,

Indicarea site-ului pe

se

care

a

e:.:pert ia solicitarea

pot fi consuitate docurioente!e.

Î n perioada de va labi l itate a Prospectului, pe site-ul Emitentului, la secţiunea „Investitori " ,
https ://ro . 2pe rform a nt . com/i r-majora re/, pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul, precum şi toate
documentele releva nte acestei operaţi uni.
Formularele de Subscriere şi Revocare, decizia de aprobare a Prospectului de către ASF precum şi Prospectul
în i ntegra litatea sa vor fi disponibile în format electronic şi pe site-ul BVB, https://www. bvb. ro/ si a l
I ntermed i a r u l u i, https://ww w.go l d ring. ro/ şi, de asemenea, în format fizic, la sediul social al Emitentului
sau Intermed iarului, unde pot fi consultate zilnic pe întreaga perioadă de derulare a operaţi unii obiect a l
prezentul u i Prospect, î n i nterva l u l orar 1 0 : 00 - 14:00. Având î n vedere contextul pandemiei COVID19,
pentru consulta rea documentelor aferente operaţi unii pe suport de hârtie, persoa nele i nteresate sunt
solicitate să îşi progra meze vizita prin email, la adresa investors(â)2performant.com , sa u telefonic, la
numărul de telefon + 4 0 3 7 4 9 9 6 3 54.

PARTEA II . I N FO RMAT II P RIVI N D VA LO RI LE
"'

M O BI LIA RE
Secţi u nea 1: SCOP, PE RSOA N E RESPONSABILE, I N FORMAŢII PRIVI N D TERŢII,
RAPOARTE ALE EXPE RŢI LOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COM PETENTE
1. 1

Se identifică toate persoanele respons<:1bile pentru i n fo rmaţiile pd-,!ind valori l e mobiliare, i ndid:nd, îr. cel de dl

cauză. În cazul 1n care perso<meie <esponsabile sunt p12rsoane f:�ic-?., i nc:usiv r�em hr! 2i
organelor de adrnlri!strare, conducere sau suprav2ghere a!e etnltenl: u ! u i , se ind ică nurne!e şi funcţia acesto(a;
în cazul oe;-soanelor jtJr'dicE:, se ind ică denumirea şi sed il! i socia l .
d0i lea caz, pă1ţile în

Informaţi ile care a u stat la baza elaborării prezentei secţi uni referitoare la valorile mobil iare sunt
furnizate de către Emitent, 2Performant Network S.A., societate cu sediul social în Bucureşti,
Buleva rdul Corneli u Coposu Nr. 6-8, Cladi rea Unirii View, Etajul 2, biroul „ResCo-worki ng09",
Sector 3, Bucureşti, cod postai 030 167, telefon +40 72 1 1 59 025, adresa de email
investors@2oerforma nt.com, website : https://2performant.com/, cod unic de identificare fiscală
26405652, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/493/20 10. Sediul social este în curs de
înregistrare la Ofici ul Naţional al Registrului Comerţului .
Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A. , cu sediul în Tâ rgu Mureş, Str. Tudor Vladimirescu
nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Ofici ul Registrului Comerţului sub nr. J 26- 440/19.04. 1998,
cod unic de identificare fiscală RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr.
2734/08.08. 2003, nr. atestat: 372/29.05. 2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr.
PJ RO lSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, ad resa de e-mail
qoldrinq@qoldrinq. ro, website www.qoldrinq.ro.
Persoanele responsabile pentru informaţi ile cupri nse în prezenta secţi une:
din partea Emitentului : d l . Dori n Cristian Boerescu - Director genera l
din partea Intermediarului : domnul Vi rgil Adrian Za han - Di rector Genera l .
1. 2

O declaraţie a persoaneio,· •-espoilsabile pe;1tru i n fo rmaţiile privin'J valorile mobi iiare clin c<1r2 s {: reia:oă
info:·maţme inc!<Jse in secţi u net1 pri';inJ vaio:-ile noU! iare s u n t, după cunoştinţeic lor; con f0iT01e cu
re2Hatea şi că i r: forrr-1aţilie privinc: v2!o1·i le rnobil iare r.u ccn!jn omisi u n i �,usceptibik; să le afcci:e :e:

că

se;-nr: iflca ţia.

Reprezentantul Emitentului şi a l Intermediarului declară că, după l uarea tuturor măsurilor
rezonabile în acest sens, informaţiile i ncluse în prezenta secţi une privi nd va lorile mobiliare sunt,
după cunoştinţele lor, conforme cu realitatea şi că aceasta nu conţi ne omisi uni susceptibile să ii
afecteze semnificaţia.
1.3 Declaraţii,
rapoarte
experţilor

Nu este cazul, prezenta secţi une nu conţi ne declaraţi i atri buite unor persoane în cal itate de
experţi .

1.4 Informaţi i
atribuite unei
terţe părţi

N u este cazul, prezenta secţi une nu conţi ne declaraţi i atribuite unei terţe pă rţi .

1.5 Declaraţie
referitoare la
a probarea
prospectului

/

Prezentul Prospect UE de creştere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF) în calitate de a utoritate com petentă în temeiul Regula mentului (UE) 20 17/ 1 1 29, prin
decizia nr. � / 'to .o S. 2o 2--f
Aprobarea ASF se referă exclusiv la îndeplinirea standardelor privi nd caracterul exhaustiv,
i ntel igibil şi coerent i mpuse de Regula mentul (UE) 20 1 7/ 1 129 şi nu trebuie considerată drept o
aprobare a cal ităţii valorilor mobiliare obiect a l Prospectul u i .
Î n vederea l uări i unei decizii i nvestiţionale bine fundamentate, investitori i ar trebui să eval ueze
ei înşişi în ce măsură investiţia în valorile mobiliare oferite conform Prospectul u i le este ade01ată .
Informaţi ile privi nd valorile mobil iare din prezenta secţi une au fost elaborate ca parte a unui
Prospect U E pentru creştere în conformitate cu art. 1 5 din Regula mentul (UE) 20 1 7/ 1 129.

1.6 Interesele
persoanelor
implicate în
. Ofertă

N u există niciun conflict de interese care a r putea i nfluenţa semnificativ emisiunea/Oferta .

1.7

În caw l 'in care em itentu l prcconiz0a:-:ă că ve::iturile
se indici:l su rsa şi
;:;;Umate nu vo.- fi s1,1f'ci0nte peil ix•.! fi ncinţart:a tt• turor o:;iectivelor avute ·1n
valoarea Fondu1ilor supl !mentare necesare. Trebuie fu rnizate, de ;,:isernenea, i n fGnnaţi i �.k�ta l iate privind
utiiizarea veniturilor cb�im1te, în soeci2 I în cazul în ca;-e acestea sunt :1ti lizat2 per;tru achiziţk:marea de
acttve 3 ltfe! decât în cursu! norrnal a ! r1ctlvităţi!or� !=''"2 iî tru ?înan·ţa :·ea achiziţiei cnunţ:1te a a!tot '1n trepr! nd(:: t l

1.7. 1 - 1.7.2
Motivele ofertei,
utilizarea
fonduri lor
obţinute şi
cheltuielile
aferente
emisiunii/Ofertei

Motivele ofe rtei si, după

caz,

valoarea netă estimat;§ a w�niturilor obţind.e1 def3 ica tă pc pi"i ndpa!el2 utili;:ă ri

prevăzute, ·:n ordine<. descresc2to2re a priorităţii .

Vaioarca totală neU:'i a venil:uri!or
est.imc1n: a cheltu ie!!!or tota ie afer'::'! n t� emis i u n i ijoferte i . O expl icaţie
a moc u l u i in care venitu rile o otin ute din ace::•stă ofertă sunt 'in conc0rci2nţă cu strn tegia ci·� af2ceri şi cu
o;J\2ctiveie sti"ategice descrt;e ·;-n c�rJcu1nertul de inre9L;trJ re .
sau pentru rambu rsarea, reducen�2 sau răscurnp5rc1 rea unor datoi"ii .
obţin ute în

wrna

emi5 l u n i i/of•2rtei şi

o

Motivele Ofertei :
Majora rea capita l ului socia l se realizează cu scopul de a a l i menta investiţiile strategice pe care
2Performant le va real iza în perioada 2021 -2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei, atât
prin proiecte de creştere pe pieţele din Româ nia şi Bulgaria pri n prod usul de marketi ng afi l iat,
cât şi pri n pa rteneriate strategice cu j ucători din a lte pieţe, cu impact puternic în busi ness şi
cu potenţialul de a forma comunităţi de utilizatori pe pieţe externe.
Î n contextul acceleră rii comerţului online, al ma rketi ngului digital şi a l fenomenului de
freelanci ng, a căror creştere este aşteptată să conti nue în următorii ani în România, în regi u nea
Europei Centra le şi de Est şi la nivel european în general, 2Performant a identificat o fereastră
de oportunitate pentru dezvoltarea companiei pri n produsul de marketi ng afi l iat.
Astfel, 2Performant va urmări în 202 1 şi în următorii ani două direcţi i strategice majore :
�

�'

consol idarea şi creşterea pe pieţele din România şi Bulgaria, în baza ava ntajelor
competitive existente;
creşterea accelerată a veniturilor din pieţele externe şi stabilirea bazelor extinderi i
companiei pe pieţele din regiune.

Majorarea capita l u l ui socia l cu aport în numerar are scopul de a ali menta i nvestiţi ile strategice
pe care 2Performant le va realiza în perioada 202 1 - 2022 pentru a accelera dezvoltarea
compa niei, pe cele două direcţii menţionate.
Este esenţial pentru dezvoltarea Emitentului ca acesta să poată valorifica rapid oportunităţile
care pot apărea în pieţele în care este prezent sa u pe care le urmăreşte şi care pot genera
valoare pentru Societate şi pentru acţionari pe termen mediu şi lung.
Sectoarele de tehnolog ie, ma rketing digital şi e-commerce sunt caracterizate de dina mism şi
sunt pri ntre pri mele care adoptă noi tendinţe şi modele. Inovarea şi atitudi nea de first mover

reprezintă unul dintre ingredientele care au condus la creşterea accelerată a societăţii d i n ultimii
a n i . Aşadar, 2Performant va conti nua să identifice şi să urmărească oportunităţile majore.
Valoarea netă estimată a veniturilor obţin ute : 5 . 245. 272,2 lei
Uti lizarea fonduri lor:
Operaţi unea de majorare a capita l u l ui social, care se aşteaptă a se fi na l iza în al trei lea tri mestru
ai anului 202 1 , va susţi ne următoarele trei investiţii :

��

Parteneriate strategice cu jucători i m porta nţi d i n comerţul online şi marketingul
afiliat, cu impact putern ic în business şi cu potenţialul de a forma com u nităţi de
util izatori pe pieţe externe - 2 mii. lei

Din 2020, 2Performant a stabi l it un parteneriat cu Tradedoubler, reţea de afiliere cu prezenţă
regiona lă. Parteneriatul a val idat această rută de dezvoltare pentru 2Performant, pri n colaborări
cu brand-uri prezente pe pieţele din Româ nia şi Bulgaria precum epantofi . ro şi Modivo. ro, şi va fi
exti ns în 202 1 prin colabora rea cu mai m ulte branduri/ magazine onli ne din portofoliul
Tradedoubler.
Î n pl us, în 202 1 2Performant va demara o serie de parteneriate noi, care se vor concretiza în
i nteg rări tehnice între platforma 2Performa nt şi platformele unor parteneri precum : bra nduri cu
prezenţă globală sau europea nă şi cu tracţi une în comerţul onli ne, reţele de afi liere care facilitează
accesul la branduri puternice în eCommerce sa u alţi i .
După val idarea unor astfel d e parteneriate, 2Performant i ntenţio nează să deruleze ca mpanii de
atragere de util izatori noi din pieţele vizate.
Capitalul a locat acestor proiecte este de 2 milioane lei şi va fi direcţionat către retri buţia
personalului care va derula aceste proiecte - specialişti cu competenţe de busi ness (business
development, client service) şi de progra mare - şi către ca mpanii de marketing pe pieţele externe
pentru achiziţia de utilizatori noi pe pieţele externe, în perioada 202 1 -2022.
Acest proiect va contribui semnificativ la atingerea obiectivul u i de creştere a venituri lor din pieţele
externe pentru 202 1 şi în anii următori (ritm de creştere anua lă de 65%) şi la mărirea aportului
pieţelor externe în cifra de afaceri până la 30% din busi ness în 2025, în contextul unei creşteri
prognozate de aproape 4 ori a cifrei de afaceri în perioada 2020- 2025.

�

Proiecte de creştere pe pieţele din România şi Bulgaria prin produsul de
marketing afi l iat 1,5 mii. lei
-

Pentru a capta în conti nuare creşterea din comerţul online din pieţele din România şi Bulgaria,
2Performant va derula o serie de proiecte specifice pentru creşterea volumului de vânzări
generate de utilizatori i existenţi ai platformei 2Performa nt.com şi pentru atragerea de noi
uti lizatori .
Aceste proiecte vor contribui la susţi nerea unui ritm de creştere esti mat de peste 20% a veniturilor
de pe piaţa din România, în 202 1 şi în următori i ani .
Capitalul alocat acestor proiecte este de 1 , 5 mil ioane lei şi va fi direcţionat către dezvoltarea
echi pelor de client service, vânzări şi development (programare) şi către activităţi de marketing
pentru achiziţia de noi uti l izatori şi pentru intensificarea activităţii acestora în platforma
2Performant.com.

>

Proiect de dezvoltare a u n u i nou mod de atribuire a conversii lor din
2Performant.com- 1,5 mii. lei

Rentabilitatea platformei de marketi ng afi l iat depi nde de capacitatea tehnologiei 2Performant de
a atribui corect şi complet conversiile generate de către afi l iaţi . Prod ucători i de navigatoare
(browsere) au anunţat i ntensificarea restricţiilor cu privi re la datele personale şi la acordarea

expl icită, de către uti lizatori sau vizitatori ai site-uri lor, a dreptului de a stoca informaţi i despre
activitatea lor. Aceste schimbări la nivelul navigatoarelor pot reduce capacitatea tehnolog iei
2 Performant de a monitoriza traficul, conversiile şi vânzările realizate prin platformă .
Din acest motiv, echipa de prog ra matori 2Performant va genera o nouă sol uţie tehnică de
atribuire a conversii lor care va mitiga riscul descris anterior şi, în plus, Vâ creşte capacitateâ
tehnologiei de 2Performant de a capta conversiile din platforma 2Performant.com, ceea ce va
securiza şi posibil chiar creşte veniturile util izatori lor şi a le 2Performant.
Capita l ul alocat pentru acest proiect este de 1,5 mil ioane lei şi va fi di recţionat către dezvoltarea
echi pei de Research & Development şi de achiziţionarea de instru mente necesare pentru
dezvolta rea soluţiei tehnice.
Î n completarea fond urilor atrase pri n prezenta operaţi une de majorare de ca pital social, în
conformitate cu hotărârile AGEA întrunită la 22 .03.2021, Societatea va a pela şi la fond urile proprii,
respectiv, contractarea de credite în condiţii de echilibru financiar şi rentabilitate pentru Societate.
Estimare cheltuieli aferente emisi u ni i :
Valoarea totală a fondurilor care pot fi obţi nute din Ofertă este d e 5. 245 . 272,2 lei, în cazul în
care toate acţiunile oferite sunt subscrise.
Cheltuielile aferente Ofertei şi ca re vor fi suportate în totalitate de către Societate sunt:

1.8 Informaţii
suplimentare

1.

Com isionul Intermed iarului Ofertei, î n conformitate c u contractul între părţi

2.

Cota perceputa de ASF calculata
subscrise în mod valid în oferta .

3.

Taxa ASF d e elibera re a certificatului d e valori mobiliare pentru drepturile d e preferinţă
în vederea tranzacţionării lor, dar şi pentru acţi unile nou-emise (cf. Anexa 3 - 2. 1 7 I
Regula mentul ASF nr. 16/20 14 privi nd veniturile Autorităţii) - 1 . 000 lei;

4.

Taxe Registrul Comerţului de înregistrare a majorări i de capita l socia l esti mate la 2 . 000
lei;

5.

Taxe înregistrare instru mente la Depozitarul Central, esti mate la 2. 500 lei

6.

Alte cheltuieli i ncidente operaţi unii - esti mate la 1 . 000 lei

Dacă î n s2cţiunea ele
en1ls! unea_. o

Nu este cazul .

ca

procent de 0, 1 % din valoarea sumelor efectiv

informaţii privind va!oriie 1T1obiii2•.-e sune menţion<i\:i
ptecizând cal !tat�a 'in care au ac!:kx1at ac::::ş ti"�·

ccn!:'i iieri ca re

au

Se precizA,iză ce a l te lnforrnaţ;i clin secţ;unez priv!nd va îori!e n-1obi!!are a u fost veri fic3te s a u exarn inatţ.: de
ca tre .:;uditori şi dacă aceştia c• u eia !:;orc!t un r;:iport. Se prezint� ra portu ! în îni:regime sa u , cu apmba:2a
autorităţii cornpetcni:r:, un reztu -r1at al acestu ia.

N u este cazul .

Secti u nea 2: DECLARATIA PRIVI N D CAPITALU L CIRCU LANT S. I DECLARATIA
PRIVIN D CAPITALIZAREA şi NIVE LU L DE Î N DATORARE
.

2. 1 . Capita l u l
circulant

Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul său circula nt, calculat ca diferenţă dintre valoarea
activelor curente şi cea a datoriilor cu termen de exigibi l itate sub 1 an şi în valoare de
45 1 . 969 lei la 3 1 . 1 2 . 2020, este suficient pentru acoperirea obligaţiilor sale actuale.

2.2 Capitalizare
şi
n ivel
de
îndatorare

Nu se aplică . Informaţie furnizată numai de em itenţii de titl uri de capita l cu o capital izare
bursieră de peste 200 OOO OOO EUR.

Secţi u nea 3: FACTORII DE RISC
3. 1
Principalele
riscuri
specifice
valori lor
mobiliare ale
emitentul u i

Fiecare di ntre riscurile privind Emitentul - aşa cum a u fost acestea identificate şi descrise l a
Secţiunea 3, punctul 3 . 1 . -3 . 4. din Partea I a prezentului Prospect - odată materializat, poate
infl uenta negativ, într-o măsură difici l de cuantificat, preţul şi l ichiditatea acţi uni lor
2PERFORMANT N ETWORK S.A. pe piaţa de capita l .
P e lângă acestea, i nvestiţia î n acţi uni î n sine prezi ntă riscuri specifice derivate din particularităţile
acestor instrumente fi nanciare în contextul evoluţiilor economice, sociale şi politice la scară
naţională şi i nternaţional ă .
3 . 1. 1 Riscurile asociate cu o investiţie directă î n acţiu ni, c a de a ltfel şi randa mentul
aşteptat asociat acestei investiţi i sunt, în pri ncipiu, superioare celor aferente depozitul u i bancar
sau investiţiei în a lte instrumente fi na nciare precum obl igaţi uni de stat, pa rtici paţi i la fonduri de
i nvestiţii sau chiar obl igaţi uni corporative. Volatilitatea şi evol uţia puţin predictibilă a lichidităţii
şi preţului acţiuni lor, a lături de riscul pierderii investiţiei în cazul fali mentului Emitentului nu
recomandă i nvestiţia în acţiuni acelor i nvestitori cu un nivel scăzut de toleranţă faţă de risc.
De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care :
•
•
•

doresc protecţia integrală a capita l u l ui şi/ sau certitudinea ra mbursării sumelor i nvestite;
au o toleranţă scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite i nvestiţi ile bu rsiere;
necesită în mod obiectiv existenţa unei garanţii de stat sa u investiţi i în active fără risc.

3. 1.2 Riscul de preţ este specific acţi unilor listate şi derivă din evol uţi i le negative ce pot
i nterveni în cotaţia acţi unilor emitentului, d u pă admiterea acestora la tranzacţionare. Fluctuaţia
preţului poate fi i ndusă de o m ultitud ine de factori legaţi de activitatea emitentului sau de
volati litatea generală a pieţei . De asemenea, în cazuri speciale precum eveni mente deosebite
sau situaţii litigioase, Autoritatea de Supraveg here Financiară poate decide suspendarea
tranzacţionări i acţi unilor, cu i m pact asupra posibilităţii investitori lor de a vinde acţiunile în orice
moment dorit şi asupra valori i de piaţă a acţi uni lor la reluarea tranzacţionări i .
3. 1.3 Riscurile generate d e piaţa de capital d i n România, î n ansamblul e i . Volati l itatea
şi lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capital, conturând un risc
de natură sistemică pentru toate instrumentele fi na nciare tranzacţionate.
Î n egală măsură, riscul de inflaţie şi riscul de rată a dobânzi i pot afecta ra nda mentul i nvestiţiei
în acţi uni în general, ca alternativă i nvestiţională în raport cu depozitele bancare sau i nvestiţia
în obligaţiuni guverna mentale sa u corporative. Orice creştere în rata dobânzi i poate afecta
evoluţia cotaţiei acţiunilor, în ti mp ce creşterea ratei inflaţiei erodează câştigurile reale ale
i nvestitorului.
3. 1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate
Accentul pus pe dezvoltarea afacerii şi pe investiţi i, în detri mentul obiectivului de a obţi ne profit,
poate contura o perspectivă i ncorectă cu privire la performanţa societăţi i în rândul publicului
i nvestitor. Acest risc planează asupra societăţii în perioada de raportare, cu efecte asupra
cotaţiilor bursiere.

Secţi u nea

4:

TERM E N II ŞI CON DIŢIILE VALO RI LOR MOBILIARE

4. 1 Informaţii privind valorile mobil ia re care urmează a fi oferite
4. 1 . 1 o
descriere a
tipului şi clasei
valorilor
mobiliare
oferite, i ncl usiv
codu l ISIN
4. 1 . 2
Legislaţia în
temeiul căreia
au fost create
valorile
mobiliare

4. 1.3

I Oferta

are ca obiect un număr total de 185. 500 acţiuni ordinare, nominative, indivizibi le, de
valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoa re nominala de O, 1 lei/acţiune, emise de
2PERFORMANT N ETWORK S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA d i n data de 22.03. 202 1 .

Codul ISIN al acţi uni lor Emitentul u i este ROZMYY1W6LM9

Legea 24/20 17 privind emitenţii de i nstrumente fi nanciare şi operaţiuni de piaţă;
Legea 3 1/ 1 990 a societăţilor, republicata, cu modificările şi completă rile ulterioare;
Regula mentul ASF nr. 5/2018 privi nd emitenţi i şi operaţi unile cu va lori mobiliare;
Regulamentul UE nr. 1 129/20 1 7 privind prospectul care trebuie publ icat în cazul unei oferte
publice de valori mobiliare sau al adm iterii de valori mobi l iare la tranzacţionare pe o piaţă
reglementata ;
Regula mentul delegat (UE) 979/20 19 şi 980/20 19 de completare a Regula mentului (UE)
1 129 /20 17.
au fost emis,;:; valorile mooiiiare: titluri ncmiPdtke s a u i a pu rtător, nzice sau
cazul vdoriior mobiilare dematerializate, se i;idică denl'mirea si adr2sa ertită�ii
efectua rea in registr5riior necesare.

Fonna S'J b

care

lnsărclnate

cu

dern"!ter:a!izc:te. În

Valorile mobi liare nou emise sunt acţi uni ordinare, nomi native, indivizibile, emise în formă
demateria lizată .
In baza contractului de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Central S.A., efectuarea
înregistrărilor necesare asupra Registrului Acţionarilor sunt în sarcina Depozitaru l ui Central S.A. ,
cu sediul în Bucureşti, Buleva rdul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2.
4. 1.4 Moneda
emisiunii

Acţi unile nou emise şi oferite sunt denomi nate în lei .

4. 1.S

O descriere a drepturilor asociate valori lor mobi liare, i ncl usiv a orică rei restricţi i care le este
aplicabilă, şi a modalităţilor de exercitare a drepturi lor în ca uză :
(a) dreptul la dividende :
(i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept;
(ii) termenul de prescriere şi persoana în favoarea căreia i ntervine prescrierea;
(iii) restricţi ile aplicabile dividendelor şi procedurile aplica bile deţinători lor de titluri nerezidenţi;
(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvenţa şi natura cumulativă sau necumulativă a
plăţilor;
(b) drepturi le de vot;
(c) drepturile preferenţiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeaşi categorie;
(d) dreptul de participare la profituri le emitentului;
(e) dreptul de participare la excedent în cazul l ichidării;
(f) clauzele de răscumpărare;
(g) clauzele de conversie.
Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătita de acţionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu
cele ale acţiunilor deja existente ale Emitentului : dreptul la un vot în Adunarea Generală a

Acţionarilor Societăţi i, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului în condiţi ile legii şi ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinţă în cadrul
unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea
Emitentului - respectiv dreptul de partici pare la excedent în cazu l l ichidării, precum şi orice alte
drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederile legale în vigoare.
Dreptul la dividende aparţine acţionari lor care sunt înscrişi în Registrul Acţionarilor Emitentului
la Data de Î nregistrare stabilita pri n hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţiona rilor
Emitentul ui care decide distribuirea de dividende din profitul net rea lizat de către Societate.
Î ntrucât începând cu ex-date (data anterioara datei de înregistrare), instrumentele fi na nciare se
tra nzacţionează fără dreptul la dividend, acesta ia naştere la data ex-date, care este în mod
expres precizata în textul hotărârii AGOA.
Î n conformitate cu prevederile Legi i nr. 3 1/1990 privind societăţi le, coroborate cu dispoziţi ile
referitoa re la prescripţia extinctivă din Codul civi l, termenul de prescri pţie al d reptului la
dividende neridicate este de 3 a n i . Prescrierea intervi ne în favoarea societăţii .
Î n cazul dividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat d e rezidenta
fiscala. Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a încheiat o convenţie
pentru evitarea dublei impuneri, cota de i mpozit ca re se aplica venitului i mpozabil obţi nut de
către acel contri buabil din Romania nu poate depăşi cota de i m pozit prevăzută în convenţia care
se aplica asupra acelui venit. Î n situaţia în care sunt cote diferite de i mpozitare în legislaţia
i nterna sa u în convenţi i le de evitare a dublei i mpuneri, se apl ica cotele de i mpozitare mai
favorabile.
Impozitul se calculează, se retine, se decla ra şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de
schimb a l pieţei val utare comunicat de Banca Naţională a României, pentru zi ua în care se
efectuează plata venitului către nerezidenti . Termenul de decla rare este data de 25, i ncl usiv, a
lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 "Declaraţie privind obligaţi i le
de plata la bugetul de stat".
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titl u de dividende de
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se retine în momentul plaţi i venitul ui, de
către plătitorul de venituri care are obl igaţia, de asemenea, să depu nă o declaraţie privi nd
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.
Deţinerea a cel puţi n uneia din Acţi unile Emitentului i mplica adezi unea acţionarul ui la prevederile
Actului Constitutiv. Drepturile şi obl igaţiile legate de Acţi uni prevăzute în Actul Constitutiv
urmează Acţi unile în cazul treceri i lor în proprietatea a ltor persoane. Obligaţi ile Emitentului sunt
garantate cu patri moniul Emitentu l ui, iar acţionarii vor fi ţi nuţi răspunzători numai în l i m ita valorii
Acţi uni lor subscrise.
4. 1.6 0
declaraţie
privi nd
hotărâ rile,
autorizaţiile
şi aprobă rile
în temeiul
cărora au fost
em ise valorile
mobil iare
4. 1.7 Data
emisi unii.

1

Operaţi unea de majora re a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Emitentului (AGEA) întrunită statutar şi legal la
data de 22.03 . 202 1 . Emitentul a îndeplinit obligaţiile lega le de publicitate privind convocatorul şi
hotărârea AGEA.
Oferta publică a acţiunilor nou emise se va derula în baza prezentul ui Pr9._�ect care a fost
aprobat pri n Decizia Autorităţi i de Supraveghere Fi nanciară (ASF) nr. f?..l.!Ll 2o .o J..b2{

Acţi unile nou subscrise î n cadrul operaţi unii d e majorare a capitalului socia l se considera emise
după înregistrarea noului capita l social la ON RC, ASF si, ulterior, la i nstituţiile pieţei de capita l .

Nu există restricţii privi nd libera tra nsferabilitate a acţiuni lor oferite spre subscriere în baza
prezentului Prospect.

4. 1.8 Restricţi i
impuse asupra
transferabil ităţii
valorilor
mobiliare

Un avertisment conform căruia legislaţia fio;cai� a stc:tuiui memlxu al investitorului :7i ce<:1 v
'"mitentu lui ar putea avea un itn!)d::: t asu pra venltuiuî obţinut din valcri:0 .nobi:iare.

4. 1.9
Avertisment

înregistrarr" a

ţ3rii de

Informaţi i privind trata mentul fiscal al va lorilor mobiliare în cazul în care i nvestiţia propusă atrage
un reg i m fiscal specific tipului de i nvestiţie respectiv. Investiţia propusa nu atrage un trata ment
fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fisca l .
S e recomanda potenţialilor i nvestitori ca înainte d e a decide asupra oportunităţii achiziţionării
Acţi uni lor sa-si consulte proprii consultanţi fi nanciari si/sa u fisca l i cu privire la reglementările
fisca le specifice fiecăruia di ntre ei, i ncl usiv i ncidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri,
precum şi cu privi re la potenţiale modificări ale legislaţiei fiscale.
Potrivit legislaţiei fiscale din Romania, respectiv prevederilor Legi i nr. 227/20 1 5 privind Codul
Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum şi câştigurile din transferul titl urilor de
valoare se i nclud în categoria venituri lor din investiţii şi se supun reglementarilor fiscale privind
i m pozitul pe venit.
4. 1.9. 1 Investitori rezidenţi - persoane fizice
Venituri le sub forma de dividende se i mpun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind
fi nal . Obligaţia ca lculări i şi reţinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine
emitentului, odată cu plata dividendelor către actionari /investitori . Termenul de vi rare a
i m pozitul u i este pana la data de 25 inclusiv a l unii urm ătoare celei în care se face plata . Î n cazul
d ividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionari lor/ i nvestitori lor pana la sfârşitul
anului în care s-a u aprobat situaţi ile financiare anuale, im pozitul pe dividende se plăteşte pana
la data de 25 ianuarie i ncl usiv a anului următor. Impozitul datorat se virează i ntegral la bugetul
de stat.
Cota de i mpozitare aplicată asupra câştigului net anual i m pozabil din transferul titl urilor de
valoare - acţi uni este de 10%.
Câştigul net / pierderea netă anua lă din tranzacţii cu acţi uni se determi nă că diferenţa între
câştigurile şi pierderile din transferuri de titl uri de valoare înregistrate cumulat în cursul anului
fiscal respectiv. Impozitul anual datorat de către contribuabi l se sta bileşte de către organul fiscal
competent pe baza declaraţiei privi nd venitul realizat care se depune ia orga nul fiscal competent
pentru fiecare an fisca l până la data de 25 mai i nclusiv a anului următor cel ui de real izare a
câştigului net anua l .
,

Daca operaţiunile d e transfer se efectuează pri ntr-un i ntermediar rezident fiscal roman,
determinarea câştigului se efectuează de către intermediar pe baza documentelor justificative.
Acestuia îi revi ne obligaţia :
de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil
sa u anual, după caz;
de a transmite către contribuabil informaţiile privi nd tota l ul câştigurilor /pierderilor în
forma scrisa, pana în ultima zi a lunii februa rie a anului curent pentru anul anterior;
de a depune anual, pa na în ultima zi a l unii februarie a anului curent, pentru anul
a nterior, la organul fiscal competent, o declaraţie i nformativă privi nd tota lul câştiguri lor
/ pierderi lor pentru fiecare contribuabi l .
I n caz contrar, determinarea câştigului se efectuează d e către beneficiarul d e venit, pe baza
documentelor justificative.

4. 1.9.2 Investitori rezidenţi - persoane j u ridice

I
I

Câştigurile obţi nute de o persoa na juridica romana rezidenta din tra nsferul acţi unilor deţi nute la
o persoana juridica rezidenta sunt reflectate în situaţii le financiare ale acesteia sub forma
profitul u i i m pozabil. Cota de impozit pe profit apl icabila în Romania este de 16%.
Î n situaţia persoanei juridice roma ne care plăteşte dividende către o a lta persoana juridica
romana, obligaţia determi nării, reţineri i şi plaţii impozitului pe dividende revi ne în sarcina entităţii
care plăteşte dividendele, odată cu plata acestora către acţionari .
Impozitul p e dividende se stabileşte pri n aplicarea unei cote d e i mpozit d e 5 % asupra dividendului
brut distribuit/plătit unei persoane juridice romane.
Impozitul pe dividende se declara şi se plăteşte la bugetul de stat Apână la data de 25 incl usiv a
lunii următoare celei în care se distri buie/plăteşte dividendu l . In cazu l în care dividendele
distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a u aprobat situaţiile fi nanciare
anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a a nului următor.
Impozitul nu se aplica în cazul dividendelor plătite de o persoana juridica romana unei alte
persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii dividendelor,
minimum 10% din titl uri le de participare ale celeila lte persoane juridice, pe o perioada
neîntreruptă de un an împl init până la data plaţii acestora incl usiv.
4. 1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice
Î n acord cu prevederi le Codului Fisca l, noţi unea de „persoane fizice nerezidente" este
reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetăţenia romana, nu a u domici l i u l stabilit 'în
Romania, nu locuiesc în Romania pentru o perioada sau mai m ulte perioade care depăşesc în
tota l 183 de zi le, pe parcursul oricărui i nterva l de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
calendaristic vizat, iar „centrul i ntereselor vitale ale persoanei nu este a mplasat în Rema nia".
Î n situaţia în ca re un i nvestitor persoana fizica este rezident al unei tari cu ca re Romania a încheiat
o convenţie de evitare a dublei impuneri cu privi re la impozitele pe venit şi capital, leg islaţia
romana stabi leşte fa ptul că prevalează prevederile convenţiei pentru evitarea dublei impuneri.
Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei i mpuneri, nerezidentul are obligaţia
de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenţa fisca lă, care trebuie să ateste fa ptul că
acesta a fost rezident în statul cu care Roma nia are încheiată convenţie de evitare a dubei
i mpuneri în anul/perioada obţi neri i veniturilor.
Pe de a lta parte, în măsură în care : (i) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; (îi) convenţia nu
reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titluri lor de valoare; (iii) convenţia
stabileşte că i m pozitul va fi datorat statului sa u în măsura în care cl ientul nu prezi nta certificatul
de rezidenta fiscala, i mpozita rea câştigului vă urma regulile i mpuse pri n leg islaţia naţional ă .

!

Impozitul datorat d e nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania c u titl u de dividende de
la o persoana juridica romana, se calculează, respectiv se reti ne în momentul plaţi i venitului, de
către plătitorul de venituri .
4. 1.9.4 Investitori nerezidenţi - persoane juridice
Pri n „persoane juridice nerezidente" se înţeleg, conform Codu l ui Fiscal , persoanele juridice care
nu au sediul socia l în Remania, respectiv care nu au fost înfi i nţate în conformitate cu leg i slaţia
romana .
Pentru dovedi rea calităţi i de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul
de rezidenta fiscala sau alt document echiva lent care atesta rezidenta fiscala a acestora . La fel
ca în cazul persoa nelor fizice nerezidente, se sta bileşte că regula în materia determ inării
obligaţii lor fiscale prevalenta convenţiilor de evitare a dublei i mpuneri, încheiate între Roma nia şi
statele în care persoanele juridice străine îşi a u rezidenta .
Î n măsură în care o astfel de convenţie nu exista sa u în urma anal izei acesteia rezulta că i m pozitul
este datorat statului, devi n aplicabile prevederi le Codului Fiscal - Titl ul II - i mpozitul pe profit, în

I

,

raport d e care persoanele juridice stră i ne care desfăşoară activităţi î n Remania datorează u n
i m pozit p e profit î n cua ntum d e 1 6 % aferent câştigurilor din tra nsferul titl urilor d e valoa re.
Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute din Romania cu titl u de d ividende de
la o persoana juridica romana, se ca lculează, respectiv se retine în momentul plaţi i venitului, de
către plătitorul de venituri .
Nota : Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este expri mat în lim ita legislaţiei
aplicabile. Nu excl udem posi bilitatea ca o i nstanţă de j udecata/autoritate administrativa/tertă
pa rte să aibă o i nterpretare diferita asupra aspectelor anal izate.

4. 1 . 10

Dacă aceste persoa ne sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de conta ct ale oferta ntu lui valorilor
mobîliare şi/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare, inclusiv identificatoru l entităţii
j u ridice (LEI) în cazul în ca re ofe rtantul a re personalitate ju ridică .

N u este cazul . Oferta ntul valorilor mobiliare nu este diferit de Em itent.
4. 1 . 1 1

(a) O declaraţie cu privire la existenţa orică rui act legislativ naţional sau a orică rei reglementări naţionale
privind achiziţiile a p l icab il( ă ) emitentului şi posibil itatea aplicăr i i unor măsuri de împiedicare, dacă există;
(b} o scu rtă descriere a drepturilor şi obligaţiilor acţionarilo r 'i n cazul u ne i oferte publice de c u m pă rare
obligatorii şi/sau a reglementări lor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie;
(c) ind icarea ofertelor publice de cumpăra re făcute de terţi asupra capitalului emitentului în cu rsu l
exerciţiului financiar precedent s a u a l exerciţiului financiar î n c u rs . Trebuie indicate, d e asemenea, preţul
sau con d i ţ iile de schimb şi rezu ltatul acestor oferte .

N u este cazul .
4. 1 . 1 2

Dacă

este cazul, impactul potenţial asu pra investiţiei în cazul rezoluţiei în teme i u l Directivei 20 14/59/UE.

Nu se aplică .

Secţi u nea 5 : DETALII PRIVI N D OFERTA
5 . 1 . Termen ii şi condiţii le ofertei publ ice de va lori mobiliare. Condiţii, statistici privind Oferta,
calendarul previzional şi modalităţile de solicitare a su bscrieri i.
5.1.1
Condiţiile care
reg lementea:.:ă
oferta

Oferta este iniţiată ş i derulata c u respectarea condiţiilor, specificaţi ilor ş i ceri nţelor:

5.1.2

Cuantumul total al emis i u n i i/ofe rtei, făcând d istincţie între valo r ile mobiliare oferite s pre vânzare ş i va l or ile
mobiliare oferite spre subscriere .

Hotărârii AGEA nr. 2/22.03.2021,
Legii nr. 24/20 17 privi nd emitenţi i de titl uri fi nanciare şi operaţi uni de piaţă,
Legii societăţilor nr. 3 1/ 1990 republicata, cu modificările şi completăriie ulterioare,
Regulamentul ui ASF nr. 5 /20 18 privind emitenţii de titluri financiare şi operaţi uni de
piaţă,
Regulamentu l ui (UE) 20 1 7/1 129 privi nd prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de vaîori mobi liare sau al admiterii de vaiori mobiliare ia tra nzacţionare
pe o piaţă reg lementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele
23, 24, 26) şi Reg u la mentul delegat (UE) 20 1 9/980 privind normele de elaborare a
rezumatului şi conţi nutului Prospectul u i .

Numărul de acţiuni nou emise va fi integral oferit spre subscriere deţi nătorilor de drepturi de
preferi nţă, în cadrul Ofertei publ ice.
Valoarea totală a Emisi unii este de 5 . 245. 272,2 lei, în ipoteza în care toate acţi unile puse în
vânzare se vor subscrie la preţul din Etapa I de către i nvestitori .

Emisiunea şi Oferta au ca obiect un număr total de 185. 500 acţiuni noi nomi native, ordinare,
demateria lizate, fiecare având o valoare nominala de 0, 1 lei / acţi une.
Î n cazul subscrierii integrale a ofertei, valoa rea cu care se va majora capita l u l social al
Emitentului este de 18. 550 lei, în tim p ce valoarea totală a pri mei de emisi une aferentă majorării
va fi de 5. 226.722,2 lei .
5.1.3

Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, şi o descriere a procedurii de su bscriere.

Cele 185. 500 acţi uni ordinare, nomi native, i ndivizibile, de valoare egala oferite în cadrul Ofertei
se vor putea subscrie în baza exercitări i drepturilor de preferinţă a locate tuturor acţionarilor
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 7 aprilie 202 1, câte un drept de preferi nţă
pentru fiecare acţi une deţinuta .
Pentru subscrierea, în cadrul dreptului de preferi nţă, a unei acţi uni nou emisa este necesar un
număr de 5,68424 de drepturi de preferi nţă . Prin urmare, un deţinător de drepturi de preferi nţă
(fie acesta un acţionar înregistrat la data de referi nţă aferenta majorării de capita l, care nu şi -a
înstrăi nat drepturile de preferinţă, sau un dobânditor de drepturi de preferinţă de la acţionarii ·
înregistraţi în registru l acţionarilor la data de înregistrare aferenta majoră rii ca pita l u l u i social)
poate achiziţiona un număr maxim de acţi uni nou-emise calculat prin împărţi rea numărului de
drepturi de preferi nţă deţinute de respectivul deţi nător, la numărul drepturi lor de preferinţă
necesare pentru a subscrie o acţi une noua . Daca din calcule rezulta că numărul maxi m de acţi uni
ca re poate fi subscris în cadrul d reptului de preferinţă nu este un număr natural, numărul maxi m
de acţi uni care poate fi efectiv subscris vă fi rotunjit în minus la nu mărul natura l i mediat inferior.
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul Sistemului M u ltilateral de Tranzacţionare
SMT-AeRo, administrat de Bursa de Valori Bucureşti, în conformitate cu reglementările specifice
acestei pieţe, potrivit cu prevederi le Prospectul u i de ofertă publică aferent majoră rii, a probat de
Autoritatea de Supraveghere Fi nanciară (ASF) şi cu reglementările specifice pieţei pe care se vor
tranzacţiona .
Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabiie pentru o perioadă de 10 (zecej zile l ucrătoare,
care va curge începâ nd cu a cincea zi lucrătoare de la data publicări i Prospectului, respectiv de
la data de $ l . o S". ?.:i 2--I
la data de / 4 . of, , '?o� I
Perioada de ofertă, în ca re se vor putea subscrie acţi unile nou emise în baza exercitării
d repturilor de preferi nţă, de 31 ziie caiendaristice, se va derula începând cu a ci ncea zi
l ucrătoare după închiderea perioadei de tranzacţionare a drepturi lor de preferinţă, respectiv,
.
de la data de .2. .2 . o b . ?.oL !
la data de -2.2 . o'+- . '?o 2. I

Acţi unile nou emise, ra mase nesubscrise în eta pa exercitării drepturilor de preferi nţă, vor fi
oferite în cadrul unui plasa ment privat la un preţ ce va fi mai mare decât preţul oferit acţionarilor
în Etapa I.
Acţi unile ramase nesubscrise după oferirea acestora ·in cadrul unui "plasa ment privat" vor fi
anulate pri n decizia Consiliului de administraţie prin care se constata rezultatele efective ale
majorări i capita l ului social ş i pri n care se aproba mod ificarea actului constitutiv, urmând ca
va loarea majorării capitalului social sa fie determi nata pri n raportare la acţi unile efectiv subscrise
în cadrul etapelor menţionate la punctele mai sus.
Termenii şi caracteristicile ofertei în cadrul celei de a Doua Eta pe vor fi hotărâte de către Consi liul
de administraţie. A doua Etapă se va derula sub forma unui Plasa ment privat şi în baza unui
Document de Ofertă distinct de prezentul Prospect.
Procedura de subscriere
Deţi nătorii de drepturi de preferi nţă vor p utea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de
subscriere, respectiv de la data de :.2.2 . o(o , '2o 2J pana la data de 2-!<. , o f:ţ. 2-oZ. I i nclusiv,
între orele 9 : 30 şi 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepţia ulti mei Zile Lucrătoare, când
perioada de subscriere se încheie la ora 1 3 : 00. Perioada de Oferta nu poate fi prel ungita .

In ofertă se va putea subscrie excl usiv pri n exercitarea drepturilor de preferi nţă . în conseci nţă,
la ofertă pot partici pa investitori i :
•

•

'inreg istraţi la data de 'inregistrare care nu si-au vâ ndut drepturile de preferinţă în
perioada de tranzacţionare a acestora la BVB sijsau
care a u achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de ti·anzacţionarE: a acestora la
BVB.

Subscrierea în cadrul ofertei se realizează astfel :
(1)
i nvestitorii ca re deţin acţi uni ale Emitentului în secţi unea 1 a Depozitarului Central pot
subscrie în oferta numai pri n intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Tâ rgu Mureş, str. Tudor
Vlad i m i rescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 1 95/0365 455 254, către care vor transmite şi depune
Formularul de Subscriere, (i) în format fizic - prin curier, scrisoare recomandata sau personal,
respectiv (ii) prin email, la adresa subscrieri@goldring. ro semnat cu semnătura electronica
exti nsa incorporata conform Legii nr. 455/200 1 privi nd semnătura electronica .
Indiferent d e moda litatea de transmitere a documentelor, vor fi l uate î n considera re doar
Formularele de Subscriere însoţite de dovada plaţi i şi documentele menţionate în prezentul
Prospect, care sunt înregistrate de către Intermediar pana în ulti ma zi a perioadei de subscriere,
ora 1 3 : 00. Intermediarul va confi rma, printr-un ema i l de confirma re, pri m i rea Formularelor de
Subscriere semnate electronic şi tri mise prin e-mai l . Plata acţi uni lor subscrise se face în contul
Emitentului deschis la Banca Transilvania, cod IBAN R097BTRLRO NCRT0507518401
Formularul de subscriere va fi tri mis în original, completat, semnat olog rafic de către i nvestitor,
sau pri n e-mail, semnat cu semnătura electronica exti nsa incorporata potrivit cu prevederi le Legii
nr. 455/200 1 , însoţit de dovada achitării contravalorii acţiunilor noi subscrise sub forma
documentului justificativ de plata si, respectiv, următoarele documente :
a.

Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu :
Ca rte de identitate / buleti n / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane
fizice nerezidente, paşa port sau carte de identitate pentru cetăţenii din UE - copie

•

Pentru persoanele fizice care subscri u pri n reprezentant:
Docu mentul de identitate al persoanei reprezentate (i nvestitorului): Carte de identitate
/ buleti n / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente,
paşaport sa u carte de identitate pentru cetăţenii din UE - copie;
•
Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie
pentru împuternicit persoana fizica rezidenta, sa u paşaport pentru împuternicit persoana
fizica nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie);
•
Procura în forma a utentica pentru semnarea Formularului de Subscriere (original,
traducere lega lizata daca este cazul, şi copie).
•
Procura în forma a utentica pentru semnarea Form ularului de Subscriere (origi nal,
traducere legal izata daca este cazul, şi copie).

b.

•

c.

Pentru i nvestitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela :
Docu mentul de identitate al persoa nei care subscrie în numele investitorului precum şi al
i nvestitorului - buleti n, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana fizica
nerezidenta, respectiv ca rte de identitate pentru cetăţeni ai UE (copie);
•
Paşaport si/ sau legiti matie de şedere (copie) pentru persoana ca re subscrie în numele
i nvestitorul ui pentru cetăţeni străini, respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE;
•
Actul juridic ca re instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sa u curatela (copie) .
•

d.

"'

Pentru persoa nele juridice rezidente I nerezidente care subscri u în nume propri u :
Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului sa u instituţie echivalenta
(copie)
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•

•

Certificat Constatator eli berat de Registrul Comerţului sa u i nstituţie echivalenta cu cel
mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii (original, copie şi traducere
legalizata, daca este cazul)
Î mputernicire / Ma ndat în original şi copie pentru persoana care semnează
Form ularul/Formularele de Subscriere, eli berata în cond iţi ile actului constitutiv, sau
dovada ca acesta este ieprezentant lega l al persoanei j uridice, cu drept de reprezentare
ind ividuala (in situaţia în care societatea este reprezentata colectiv de doua sa u mai m ulte
persoane şi toate se prezi nta pentru semnarea Formularul ui de Subscriere, dovada se va
face pentru toate aceste persoane) şi traducere legalizata daca este cazul;
Document de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport pentru cetăţeni străini sau
carte de identitate provizorie al persoa nei care subscrie în numele persoa nei juridice
(origi nal şi copie) .

e.

Persoa ne juridice rezidente / nerezidente care subscri u pri n i ntermediul unei alte persoane
juridice rezidente :
•
Document de identificare, i .e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie)
sau echivalent, însoţit de certificatul constatator eli berat de Registrul Comerţului cu cel
mult 30 Zile Lucrătoa re înai nte de data subscrieri i (sau echivalent) pentru persoana
juridica care doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere legalizata, daca este
cazul);
•
Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie),
însoţit de certificatul constatator eli berat de Registrul Comerţului cu cel mult 30 Zile
Lucrătoare înai nte de data subscrieri i pentru persoa na juridica ca re reprezintă i nteresele
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (original şi copie);
•
Mandat/ordin din partea societăţii care doreşte efectuarea subscrierii pentru efectuarea
subscrierii (original, copie şi traducere legalizata daca este cazul);
Î mputernicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de
•
Subscriere, el iberat în cond iţi ile actului constitutiv, sa u dovada ca aceasta este
reprezentant legal al societăţi i, cu drept de reprezentare i ndividuala (in situaţia în care
societatea este reprezentata colectiv de doua sau ma i multe persoane şi toate se prezinta
pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste
persoane) (orig inal, copie şi traducere legalizata daca este cazul);
•
Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru
împuternicitul/l'mputerniciţii persoanei juridice care reprezintă i nteresele persoanei
juridice care doreşte efectuarea subscrierii (original şi copie).

f.

pentru persoa ne fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de ad ministrare
i nvesti i în baza unui contract de administrare portofoli u :
•
Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;
•
Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (copie), în cazul persoanelor
fizice nerezidente;
•
Ma ndat de reprezentare (original şi copie);

Pentru societatea de administrare investiţi i :
•
•

•

Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie);
Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţului cu cel m ult 30 Zile Lucrătoare înai nte de data subscrierii
Procura / mandat în original pentru persoana ca re semnează Formularul de Subscriere
acordata conform prevederi lor actului constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva
reprezi ntă în mod legal entitatea ca re subscrie, cu drept i ndivid ual de reprezentare (in
cazul în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mai multe
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - în original şi orice alte
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice;

•

g.

I

Documente de identificare (buleti n / carte de identitate / paşaport în cazul cetăţenilor
străini, carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoana care
subscrie în numele persoanei juridice (copie) .

Entităţi administrate de alte persoane juridice rezidente sa u nerezidente :
Pentru persoa na juridica care administrează respectiva entitate :
•
Actul / actele pri n care entitatea a fost a utorizata de Autoritatea de Supraveghere
competenta;
•
Certificat de înreg istrare emis de Registrul Comerţul u i (copie);
•
Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei juridice emis de Registrul
Comerţul u i cu cel m ult 30 zile l ucrătoare îna inte de data subscrieri i
•
Procura/ mandat în original pentru persoa na care semnează Formularul de Subscriere,
acordata conform prevederilor actului constitutiv sa u o dovada ca persoana respectiva
reprezi ntă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept i ndivid ual de reprezentare (în
cazul în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mai multe
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - în origi na l şi orice a lte
documente conforme cu orig inalul certificate de reprezentantul lega l a l persoanei juridice;
•
Documente de identificare (buletin / carte de identitate / paşaport în cazul cetăţenilor
străini, carte de identitate pentru cetăţeni ai unui stat membru UE) pentru persoa na care
subscrie în numele persoanei juridice (copie) .

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Formularul de subscriere în original completat
şi semnat olografic sa u electronic cu semnătură electronică extinsa incorporată conform
prevederilor Legi i 455/200 1 , dovada plaţi i contravalorii acţiunilor subscrise şi documentele
însoţitoare vor fi transmise fie pri n curier, scrisoa re recoma ndata cu confi rmare de primire, sa u
personal la sediul Intermediarului, fie prin email la adresa su bscrieri@goldri nq. ro, cu menţiunea
pe plic, respectiv la subiectul mesajului, „Pentru majorarea capita l ului socia l al 2PERFORMANT
N ETWORK S.A. ". Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru val idarea
subscrierii, acestea trebuie sa fie înregistrate la sediul Intermediarului Ofertei doar în Perioada de
subscriere menţionată în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de
subscriere recepţionate şi docu mentaţia aferentă, şi le va va lida în conformitate cu termenii şi
condiţi i le prezentului Prospect.
Documenteie într-o a ita l i m ba decât l i m ba romana sau limba eng leza vor fi însoţite de o traducere
legalizata a acestora în l i m ba romana sau în l i m ba engleza .
Documentele de identificare ale persoa nelor fizice (i.e. buleti n, carte de identitate, paşaport etc.)
vor fi prezentate în original doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentaţiei
pentru subscriere personal la sediul Intermediaru l u i . De asemenea, toate copi ile puse la dispoziţie
în contextul subscrieri i vor conţi ne menţi unea „Conform cu origi nalul" şi sem nătura (în clar şi
olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.
(2)
Investitori i care deţi n acţi uni ale Emitentului în Secţiunea a II-a a Depozitarului Central
(conturi globa le) vor putea subscrie în oferta prin i ntermediarul a utorizat de către ASF la care
aceştia deţin acţi uni într-un cont de investiţi i, în fiecare zi l ucrătoare din perioada de subscriere,
între orele 9.30 şi 17. 30, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se
încheie la ora 1 3 : 00 .
Efectua rea ş i acceptarea acestor subscrieri s e va realiza c u respectarea prevederilor prezentului
prospect şi cu reglementă rile i nterne intermediarului apl ica bile preluării, va lidării şi transmiteri i
spre executare a subscrieri lor pri mite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea decontării în
sistemul Depozitarului Central al i nstrucţi uni lor de subscriere. De asemenea, plata acţi uni lor
subscrise se face în conformitate cu reglementări le Depozitarul ui Central şi politicile
Intermediarului pri n care i nvestitorul pa rtici pa la Oferta .
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(3)
Investitorii care deţin acţi uni a le Emitentului în Secţi unea a III-a a Depozitarului Central
(conturi ale Participanţi lor) vor subscrie di rect în sistemul Depozitarului Central S.A., plata
acestora fi ind în conformitate cu reg lementările Depozitarului Central S.A.
IMPORTANT!
Formularul de Subscriere, Formularul de Revocare şi Prospectul vor fi disponibile atât electronic,
pe pagi na de internet a Emitentului ( https ://ro . 2performant.com/i r-m ajora re/), a
Intermediarului (https://www.goldring. ro/) şi a BVB (https://www. bvb. ro/) cat şi pe suport de
hârtie la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu M u reş, str. Tudor Vladimirescu 56A, J ud M u reş,
cod 5400 14, precum şi la sediul Emitentului .
Intermediarul ofertei sau Participa nţii prin care se realizează subscrierea au dreptul sa solicite
orice documente supli mentare în scopul îndepl iniri i obl igaţii lor de respectare a reguli lor de
„cunoaştere a clientelei " conform normelor şi procedurilor i nterne de identificare a cl ienţi lor.
Val idarea subscrierilor efectuate de actionarii cu detineri în Secti unea I a Depozitarul ui Central
prin i ntermediul SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de
acţionar, după verificarea existentei drepturilor de preferi nţă precum şi a încasării contravalorii
acţi unilor subscrise în contul Emitentu l u i . Lista acţionarilor cu deţi neri de acţi uni 2PERFORMANT
NETWORK S.A. în Secţiunea I a Depozitarului Central , precum şi numărul drepturilor de preferi nţă
alocate fiecă ruia dintre aceştia va fi comunicata Intermediarului de către Emitent, care o va
solicita Depozitarului Centra l .

I

Răspunderea pentru calcularea corecta a numărului maxi m d e acţi uni pe care î l poate subscrie un
acţionar subscriitor cu deţi neri în Secţi unea I revi ne Intermediaru l u i . Răspunderea pentru evidenţa,
confi rmarea şi gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acţiuni lor subscrise de către
acţionari cu deţi neri în Secţi unea I, precum şi evidenta şi plata sumelor rezultate din revocarea
subscrieri lor în condiţii le introducerii de supl i mente la Prospect revine Emitentu l u i .
Val idarea subscrierilor efectuate de către actionari c u detineri în Secti unea a II-a a Depozitarului
Central vă fi rea lizata de Intermediarul Ofertei / alţi partici panţi numai după verificarea deţi neri lor
drepturi lor de preferi nţă de către fiecare Investitor. Instrucţiunile de subscriere se introduc în baza
drepturi lor de preferinţă deţinute de i nvestitori iar fondurile băneşti sunt decontate pri n mecanismul
de decontare ad ministrat de Depozitarul Centra l, în cadrul sesi unii zil nice de decontare.
Î n cazul acţionarilor subscriitori cu deţineri în Secţiunea II a Depozitarului Central, răspunderea
pentru calcularea corecta a numărului maxi m de acţi uni pe care îl poate subscrie un acţionar
2PERFORMANT N ETWORK S.A. revine Intermediaru l ui prin ca re acţiona rul respectiv subscrie şi
cu care are încheiat un contract de servicii de i nvestiţi i fina nciare. U lterior va lidării, intermed iarul
vă înregistră respectiva subscriere în sistemul depozitaru l u i Central . De asemenea,
responsabil itatea existentei fondurilor necesare decontării instrucţi uni lor de subscriere revine în
totalitate i ntermediarului prin care s-a u realizat subscrierile în cadru l Ofertei .
Responsa bil itatea pentru calcularea corecta a numă rului maxi m de acţi uni noi pe care îl poate
subscrie un acţionar cu deţineri în Secţi unea III a Depozitarului Centra l revine Participantului
respectiv.
Plata acţi unilor subscrise de către acţionari cu deţineri în Secţi unea II şi Secţi unea III ale
Depozitarului Central se vă face în conformitate cu reglementă rile Depozitarul ui Centra l .
Subscrierile pentru acţi unile noi nu vor fi validate daca procedurile d e subscriere prevăzute în
prezentul Prospect nu au fost îndepl inite. Subscrieri le pentru acţi unile noi ca re nu au fost val idate
vor fi anulate, iar i nvestitori i vor fi anunţaţi cu privire la acest fapt în condiţi ile prevăzute în
contractul de prestări de servici i de i nvestiţi i/custodie încheiat cu Partici pantul, respectiv cu
Intermediarul Ofertei .
Subscrierile realizate în baza unor documente pri mite în afara Perioadei de subscriere sau care
nu respecta condiţiile menţionate în prezentul Prospect nu vor fi validate. Emitentul sau
Intermediarul nu vor fi ţi nuţi răspunzători daca, din motive i ndependente de aceştia, Contul
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colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea acţiunilor noi subscrise înai nte
de ora 1 3 : 00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere.
Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevoca bile pe ţoaţă Perioada de derulare a ofertei, cu excepţia
prevăzută de lege pri n a rt. 23 (2) din Regula mentul UE nr. 1 1 29/20 1 7 modificat pri n articolul 1
punctul 8 a l Regulamentului U E nr. 337/20 2 1 , respectiv a i ntroducerii de supli mente la prospectul
de oferta . Î n acest caz, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zile l ucrătoare
de la publica rea respectivul u i supli ment, pri n depunerea unui Formular de Revocare în condiţiile
prevăzute în prezentul Prospect. Revocarea unei subscrieri poate fi numai i ntegrala, nu şi parţială.
Acţi unile Oferite vor putea fi subscrise proporţional cu numărul de drepturi de preferi nţă deţinute
ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a acestora, rata de subscriere fii nd de 5,68424
drepturi de preferi nţă pentru achiziţionarea unei acţi uni noi .
Numărul maxi m de acţi uni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat pri n împărţirea
numărului de drepturi de preferi nţă de care acesta dispune, la sfâ rşitul perioadei de tra nzacţionare
a drepturilor de preferi nţă, la 5,68424. Î n cazul în care valoarea rezultata nu este un număr întreg,
aceasta se rotunjeşte în jos până la cel mai a propiat număr întreg . N u mărul maxi m de acţi uni
care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat şi prin contactarea Intermediarului la care
investitorul are deschis un cont de investiţii .
Numărul d e acţi uni l a care investitori i a u dreptul să su bscrie poate fi aflat contactând Em itentul
sau Intermediarul ofertei .

I

Orice persoana fizica sa u juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Acţiunile Oferite prin
prezenta Oferta publică aferentă operaţi unii de majorare de capital social, cu condiţi a să deţină
drepturi de preferi nţă conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută în Perioada de
Oferta de către o persoana care nu a avut cal itatea de acţionar la Data de Î nregistrare şi/sau nu
a achiziţionat drepturi de preferi nţă în perioada de tranzacţionare a acestora nu vă fi val idata,
urmând ca suma de bani aferenta subscrieri i să fie returnata respectivei persoane. De asemenea,
în cazul în care un i nvestitor subscrie o ca ntitate mai mare de acţi uni decât i se cuvi n, subscrierea
vă fi considerata valida pentru numă rul de acţi uni care i se cuvi n, iar diferenţa dintre valoarea
subscrisa şi valoa rea acţi unilor pe care era îndreptăţit să le subscrie îi vă fi returnata . Returnarea
sumelor se face de către Emitent, în termen de maxi m 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data de
încheiere a perioadei de ofertă .
Î n cazui î n ca re un investitor achita o suma m a i mica decât contravaloarea acţi unilor subscrise,
atunci subscrierea este considerata val ida pentru numărul de acţi uni corespunzător sumei virate.

1

După încheierea ofertei derulate pri n plasa ment privat, acţiunile nou emise ră mase nesubscrise
vor fi anulate prin hotărârea Consi l i ului de ad ministraţie care va constata rezu ltatul operaţi unii de
majorare de capital social, va aproba modificarea capita l u l u i socia l prin majora rea acestuia cu
valoarea acţiunilor efectiv subscrise şi va dispune întreprinderea tuturor demersuri lor necesare
modifică rii actului constitutiv, respectiv înregistrări i şi publ icării acestei modifică ri . Ra portul
Emitentului cu privi re la rezultatul operaţi unii vă fi transmis către ASF, BVB şi publ icat pe paginile
de i nternet ale Emitentului, Intermediarului Ofertei şi BVB.
După a probarea ASF, Prospectul, Formularul de Subscriere, Formularul de Revocare vor fi
disponi bile pe pag ina de internet a Emitentului (https ://ro . 2pe rformant.com/i r-majora re/), pe
pagina de i nternet a Intermediaru l ui Ofertei (https://www.goldring.ro/ ), pagina de i nternet a
BVB în calitate de administrator al SMT ( https://www. bvb. ro/ ), precum si, în format fizic, la sediul
Emitentului şi Intermediarului. Investitorii vor putea consulta pe pagina de i nternet a Emitentului,
de asemenea, Actul constitutiv a l acestuia, situaţiile financiare şi rapoartele a uditori lor fi nanciari .
Prezentul prospect nu constituie o oferta sau invitaţie făcută de Emitent sau Intermediarul Ofertei
sau în numele lor de a subscrie acţiuni în jurisdicţiile unde aceasta oferta sau i nvitaţie nu este
a utorizata sau este restricţionată în orice mod sau pentru potenţiali Investitori ce nu pot subscrie
în mod legai . Persoanele care decid să subscrie Acţi uni în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să
cunoască restricţiile şi l i m itările Ofertei şi să se conformeze acestora .

I

Indiferent de modalitatea a leasa, subscrierea în aceasta Oferta în conformitate cu prezentul
Prospect reprezintă acceptarea necondiţionată a termeni lor şi condiţiilor de derulare ale Ofertei
şi a prezentului Prospect în întregime, i nvestitorul respectiv confi rmând că a prim it, citit, i'nţeles
şi acceptat termenii şi condiţi ile prezentului Prospect şi că a subscris în acord cu acestea .
. Intermediarul Ofertei şi i ntermediarii pri n care se subscrie în Oferta trebu ie să îşi i nformeze
.
investitorii cu privire la condiţi i le de derulare a Oferte i . Aceştia sunt exclusiv responsabi l i pentru
i mplementarea Ofertei şi respectarea condiţi ilor de derulare a Ofertei menţionate în prezentul
Prospect şi a reglementarilor ASF.

I

5. 1.4

Indicarea m o m e n tul u i şi a condiţi i lor în care oferta poate fi revocată sau suspendată şi a posibilităţi i sau
imposibilităţii de revocare a ofertei după începerea tranzacţionări i .

Oferta nu poate fi revocata sa u suspendata după pri m i rea avizului de la Autoritatea de
Supraveghere Financiara . Potrivit art. 13 din Legea 24/20 1 7 privi nd emitenţi i de i nstrumente
fi na nciare şi operaţi uni de piaţă, ASF poate dispune i nterzicerea Ofertei în termen de u n a n de
la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea
Ofertei se face cu încălcarea prevederi lor legale, dacă apreciază că circumstanţele ulterioare
deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au
motivat-o şi/ sau dacă ofertantul i nformează ASF că retractează Oferta înai nte de lansarea
anunţului de ofertă; sau prin (b) anularea aprobări i Prospectului, dacă aceasta a fost obţinută
pe baza unor i nformaţii false ori care au i ndus în eroa re.
5.1.5

O d esc ri e re a posibilităţi lor de reducere a subscrierii şi a mod u l u i de ra m b u rsare a sumelor excede n ta re
plăt ite de subscriitori .

Subscrieri le din cadrul Ofertei sunt irevoca bile pe toata Perioada de derulare a ofertei cu excepţia
prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1 1 29/20 1 7 modificat pri n art. 1
punctul 8 al Regulamentului UE nr. 337/202 1 a introduceri i de supli mente la prospectul de oferta .
în acest caz, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zile l ucrătoare după
publica rea respectivului supliment, pri n depu nerea unui Formular de Revocare în condiţiile
prevăzute în prezentul Prospect.
Sumele cuvenite Investitori lor că urmare a ( 1 ) i nval idării subscrieri i, a (2) diferenţelor constatate
între valoarea acţi uni lor subscrise efectiv în bazJ drepturilor de preferinţă deţi nute şi valoa rea
plătita în plus de către i nvestitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în
Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data închiderii Ofertei . Sumele
cuvenite Investitorilor că urmare a (3) revocă ri i subscrieri i în conformitate cu prevederile
prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturi le banca re i ndicate în Formularele de
subscriere, în termen de 5 Zi le Lucrătoare de la data retrageri i subscrierii .
Toate comisioanele incidente plaţi lor efectuate către acţionarii îndreptăţiţi cad în sarci na acestora
şi vor fi suportate de către aceştia .
Nu exista posibilitatea d e a s e înregistra suprasubscriere 'în cadrul prezentei Oferte .

5.1.6

Detalii privind cuantumul m i n i m şi/sau maxim al unei su bscrieri (exprimat fie î n număr d e valori
mobiliare, fie în valoa rea globală a investiţiei) .

N u este cazul . Volumul de acţi uni pe care un i nvestitor este îndreptăţit sa îl subscrie se înscrie
în i ntervalul, 1 acţi une şi, respectiv, numărul maxim pe care este înd reptăţit să îl subscrie, în
funcţie de numărul de drepturi de preferinţă deţinute la încheierea perioadei de tranzacţionare
a drepturilor.
5.1.7

Ind icarea terme n u l u i în care poate fi retrasă o solicitare de su bscrie re, dacă i n vest i to ri i sunt a utorizaţi să
îşi retragă s u bscrierea .

Subscrieri le din cadrul Ofertei sunt irevoc�bile pe toata Perioada de Subscriere, cu excepţia
prevăzută de lege pri n art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1 1 29/20 1 7 modificat pri n art. 1 ,
punctul 8 d i n Regula mentul U E n r . 337/202 1 a introd uceri i d e supl i mente i a prospectul d e oferta.
Emitentul este obligat să publ ice un supli ment la Prospect în cazul în care intervine un factor
semnificativ, o eroare materială sau i nexactitate materială privind i nformaţiile cupri nse în
Prospect care ar putea i nfl uenţa evaluarea va loriior mobi liare, cu condiţia ca acestea să fi apă rut
sau să se fi constatat înai nte să expire perioada de valabilitate a ofertei sau furnizarea valorilor
mobil iare, oricare di ntre aceste eveni mente are loc primul .
In condiţiile legii, Emitentul poate modifica termeni i prospectului cu condiţia :
a) sa obţină aprobarea ASF de modificare a prospectului,
b) mod ificarea termenilor ofertei sa nu conducă la condiţii ma i puţi n ava ntajoase pentru
cei cărora le este adresata,
c) modificarea sa facă obiectul unui anunţ care sa fie adus la cunoştinţa investitori lor în
aceleaşi condiţii ca şi prospectul.
Orice cerere de modificare a prospectul ui va fi depusa la ASF cu cel puţin 3 Zile Lucrătoare
anterioare ultimei zile de derulare a ofertei .
După aprobarea de către ASF, supli mentul va fi publicat pe pagina de i nternet a Emitentul ui
(https ://ro. 2perfo r m a nt. com/i r-m a jo ra re/), a I ntermed i a ru l u i (www.go l d r i ng. ro) şi a BVB
(www. bvb. ro, s i m bol 2 P ) . În situaţia p u b l icării u n u i s u p l i m ent la Prospect, i n vestitorii care a u
d reptul de revoca re a s u bscrierii conform prevederilor lega le vor f i contactaţi d e i ntermediarul
fi nanc i ar prin care a u s u bscris p â n ă la sfâ rşit u l primei zile l ucrătoa re care u rm ează zilei î n care
este pubi icat s u p l i m entu l .
In caz d e supli ment / modificare a prospectul ui, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în
termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare după publicarea respectivului supli ment, pri n depunerea unui
Formular de Revocare întocmit în două exemplare originale şi împreună cu docu mentele
însoţitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, ia sediul Intermediarului unde a fost
depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Revocare este disponibil, atât electronic,
pe pagi na de i nternet a Emitentului ( https ://ro.2pe rfo r m a nt. com/i r-m ajora re/), a
Intermediarului (www.goldring. ro) şi a BVB (www.bvb. ro) cat şi pe suport de hartie la sediul
Intermediarului Ofertei din Târg u Mureş, str. Tudor Vlad i m i rescu 56A, Jud Mureş, cod 5400 14,
şi la sediul Emitentului.
5. 1.8 Metoda
şi datele-limită
pentru plata,
respectiv
livrarea
valorilor
mobiliare

Investitorii cu deţi neri în Secţi unea I a Depozitarului Central care vor subscrie prin i ntermediul
GOLDRING S.A. , vor achita acţi unile subscrise în baza exercită ri i dreptului de preferi nţă cu
respectarea procedurilor de subscriere descrise la punctul 5. 1 . 3 . , în contul Emitentului deschis la
Banca Transilvania, cod IBAN R09 7 BTRLRONCRT05075 18401 (Contul Colector) . Dovada
achitări i preţului acţi unilor subscrise de către un i nvestitor care deţi ne acţi uni a le Emitentului în
Secţiunea 1 a Depozitarului Central se face pri n documentul justificativ de plata care dovedeşte
că preţul a fost integral transferat prin vi ra ment bancar în contul colector deschis de Emitent,
care, la rubrica ,detalii' vă conţine Codu l N umeric Personal / seria paşaportului I codul unic de
înregistrare sau echivalent al i nvestitorului şi numărul de acţi uni subscrise. Investitorul trebuie
să ia în considera re şi să îşi asume eventualele comisioane de transfer ba ncar.
Î n ceea ce priveşte i nvestitorii cu deţi neri în Secţi unea a II-a şi a III-a a Depozitarului Central,
plata acţi unilor subscrise se face în conform itate cu reglementările Depozitarului Central
completate de pol iticile Intermediarului pri n care se subscrie .
Astfel, pentru subscrierile realizate atât pri n i ntermediul SSIF GOLDRING S.A. cât ş i pri ntr-un alt
i ntermediar autorizat de către ASF sumele aferente acţiunilor subscrise vor fi virate de către
i nvestitori conform procedurilor i ndicate de i ntermediarul respectiv, iar decontarea sumelor
plătite se realizează di rect între Participant şi Depozitarul Central S .A.

Pentru validarea subscrieri i, acţi unile subscrise vor trebui constatate ca plătite i ntegral la data
subscrieri i, conform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere să fie val idata,
contul colector al emitentului va trebui debitat cu valoa rea aferenta subscrierii până la ora de
închidere din ziua subscrierii, respectiv ora 1 7 : 30, sau ora 1 3 : 00, daca subscrierea s-a efectuat
în ulti ma zi din perioada de subscriere.
Em itentul şi Intermediarul nu percep comisioane şi taxe supli mentare subscriitori lor în Oferta . În
sarcina subscriitorilor vor fi taxele şi comisioanele percepute, în mod curent, de i nstituţi iie pieţei
de capita l .
U lterior finalizării operaţiunii de majorare d e capital social, Consiliul d e ad ministraţie v a constata
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţi uni subscrise şi plătite în cadrul Ofertei şi a
Plasa mentului privat de către Investitori şi va efectua toate formalităţi le necesare în raport cu
Registrul Comerţului, ASF şi Depozitarul Centra l în vederea înregistrări i majorării capitalului social
şi tra nzacţionării acţiuni lor nou-emise prin sistemele BVB.
Decontarea subscrierilor val idate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitării drepturi lor de
preferi nţă de către Investitori i ca re deţi n acţi uni în Secţi unea 2 la momentul subscrieri lor se va
rea liza conform reglementarilor Depozitarului Centra l privi nd procesarea eveni mentelor
corporative.
Pentru i nvestitorii care au subscris pri n SSIF Goldring S.A. în baza drepturilor de preferinţă
înregistrate în Secţi unea 1 a Depozitarului Central la momentul subscrieri i, un centralizator al
subscrieri lor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 1 8 : 00 a ultimei zile a
perioadei de subscriere.
Pe baza subscrieri lor realizate pri n sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de
preferinţă evidenţiate în momentul subscrierii în Secţiunile II şi III ale Depozitarului Central,
precum şi a subscrierilor valide realizate prin i ntermediul SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare
drepturilor de preferinţă evidenţiate în momentul subscrieri i în Secţi unea 1, rezultatul
subscrieri lor se va înregistră în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere
şi vă fi comunicat ASF şi pieţei în termenele prevăzute de lege.
Acţiunile ra mase nesubscrise în Perioada de Oferta vor fi ofertate în a doua Etapă a majorării de
ca pita l socia l, în cadrul unui Plasament privat, respectiv o oferta adresata unui număr mai mic
de 1 50 i nvestitori, la un preţ de vânzare mai mare decât preţul de emisi une în Oferta publ ică lei .
Eta pa a II-a se va derula în conformitate cu prevederi le hotărâri i Consi l i ului de Ad ministraţie al
Emitentului în acest sens. Etapa a II-a a majorării capitalului social nu face obiectul prezentului
prospect, ci se va realiza cu respectarea prevederi lor a rt. 1 alin. (4) l it. B) din Regula mentul UE
nr 1 1 29/20 1 7 privi nd prospectul care trebuie publ icat în cazul unei oferte publice de valori
mobiliare sa u al admiterii de valori mobiliare la tra nzacţionare pe o piaţă reglementata, întrucât
se va adresa unui număr de cel mult 149 de investitori de retail, persoane fizice sau juridice
altele decât i nvestitori calificaţi dintr-un stat mem bru al Uniunii Europene. Eta pa a II-a va începe
în a 10-a zi l ucrătoare de la încheierea Etapei I şi se va deru la pe pa rcursu l a 10 Zile Lucrătoare,
eu posibilitatea închideri i a nticipate pri n decizia Consi i iuiui de administraţie. Ca racteristici le şi
termeni i ofertări i acţiunilor obiect al Etapei a II-a a majorării capitalului social, incl usiv preţul de
emisi une sa u modalitatea de determinare a acestuia vor fi sta bi lite pri n hotă râ rea Consi l i ului de
administraţie al Societăţi i, ulterior încheieri i Etapei I.
Eventualele acţiuni ră mase nesubscrise după încheierea plasamentului privat vor fi anulate.
Acţiunile nou subscrise în cadrul prezentei operaţi uni de majorare a capitalului social se considera
emise după înregistrarea noului capital social la ON RC, ASF şi, ulterior, la i nstituţi ile pieţei de
capita l .

O

5. 1.9

·

5. 1. 10

descriere detal iată a modalităţi lor de publicare a rezultatelor ofertei şi data publicării.

Rezultatele subscrierilor în a m bele etape ale majorării de capital vor fi făcute publice printr-un
raport curent publicat pe site-ul BVB (https://www.bvb. ro/), care va fi transmis şi la ASF în
termen de maxi m 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta pentru Etapa I şi
respectiv Etapa a II-a de majorare a capitaiuiui social (derulată prin plasa ment privat) .
Procedura de exercitare a oricărui drept prefe renţial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de
su bscriere şi regimul aplicat drepturilor de subscriere neexe rci ta te
.

In cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile
sa u drepturi neexercitate.
5 . 2 Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobi liare
5.2.1

Diversele categorii de potenţial i i nvestitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare . Î n cazul în care oferta se
face simultan pe pieţe le din două sau mai multe ţă ri şi dacă o tranşă a fost sau este rezervată a n u m itor
pieţe, se i n di că această tran şă
.

Nu este cazul
5.2.2

Î n măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acţionari sau
mem b r i ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere i n te n ţ ionea z ă să subscrie l a ofertă
sau dacă o rice persoană intenţionează să s u bsc r i e peste 5 % d i n ofertă .

N u este cazul . Emitentului nu i i sunt cunoscute i nformaţiile cu privi re la subscrierile în cadrui
Ofertei de către acţionarii să i .
5. 2.3

d e a locare (a-f: divizarea ofertei în t ra nşe exercitarea dreptu l u i d e red istribu i re, metode
de a loca re apl icabile tranşei investitorilor individuali / angajaţilor em itentu lui, regimu ri preferinţele, alocări
m inime individuale) :
Informaţii îna inte

,

N u este cazul .
(g) condiţiile d e închidere a ofertei ş i data l a care oferta a r putea fi închisă cel mai devreme;

Etapa I care face obiectul Prospectului nu poate fi închisă antici pat. Etapa a II-a, care
presupune ofertarea acţi uni lor ră mase nesubscrise în pri ma Etapă în cadrul unui plasa ment
privat, poate fi închisă anticipat prin hotărâ rea Consiliului de administraţie al Societăţii .
(h) dacă se admit su bscrieri mu ltiple şi, în caz contrar, modul î n ca re vor f i tratate su bscrierile multiple .

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfăşurare
5 . 3 Proced ura
de notifica re a
subscriitorilor
cu privi re la
cuantumul care
le-a fost alocat
şi informaţii din
care să reiasă
dacă
tranzacţionarea
poate să
înceapă înainte
de această
notificare.

a

Ofertei şi în condiţi ile Ofertei .

După fi nalizarea ofertei şi înregistrarea noului capital social la ORC, ASF şi ulterior la i nstituţiile
pieţei de capital, Emitentul vă notifica acţionari i subscriitori cu privi re la n u mărul de acţi uni care
le-a fost alocat în urma încheierii majorări i capitalului social .
Acţiona ri i din Secţi unea I vor fi notificaţi direct d e către Em itent pri n mijloace electronice l a adresa
de e-mail precizata în Formularul � e Subscriere, în ti mp ce i nformaţi i le privi nd alocarea acţiu nilor
către i nvestitorii din Secţiunea II şi III vor fi tra nsmise de către Emitent pri n intermediul
Participanţilor la sistemul Depozitarului Centra l .
Notifica rea s e v ă face cel târziu î n pri ma z i l ucrătoare d e l a data i ntrări i î n posesia Certificatului
de Înregistrare a Valorilor Mobiliare eli berat de către ASF.
Acţi unile subscrise sunt l i ber tranzacţionabile i mediat după înregistrarea acestora la ASF şi la
instituţiile pieţei de ca pital, independent de momentul notificări i acţionari lor subscriitori .

5.4 Stabi lirea preţurilor
5.4. 1 - 5.4. 2

Indicarea preţul u i la ca re vor f i oferite valorile mobiliare şi a cuantumului eventualelor cheltuieli şi taxe
percepute subscriitorului sau cumpărătorului.

Preţui la care deţi nători i drepturilor de preferi nţă vor putea subscrie va fi de 28, 2764 lei / acţiune,
calculat ca preţul mediu ponderat de tranzacţionare pentru u ltimele 30 de zile anterioare datei
de depunere a prospectuiui de ofertă în versi unea fi nală agreată cu ASF, ln vederea aprobării de
către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice :
„Preţul de emisiune

=

preţul mediu ponderat de tranzacţionare în ultimele 30 zile *0,7 5 ".

Acţi unile ce nu vor fi subscrise şi vărsate de titulari i drepturilor în etapa exercitării drepturilor de
preferinţă vor fi oferite în etapa a II-a pri ntr-un plasament privat la un preţ de emisi une mai
mare decât preţul oferit deţinători lor de d repturi de preferi nţă . Acesta va fi stabilit pri n hotărârea
Consi liului de administraţie ulterior încheierii Etapei I a majorării de capita l social .
Emitentul ş i Intermed iarul nu percep cheltuieli ş i taxe supl imentare subscriitori lor în Ofertă .
5.4.3
Procedura de
publ icare a
preţului de
ofertă.

Preţul de subscriere va fi adus la cunoşti nţă publicului de către Emitent pri ntr-un raport curent
publ icat pe site-ul BVB. Preţul de subscriere este, de asemenea, menţionat în prospectul aprobat
de ASF şi publicat ulterior.
Dacă acţionarii emitentului beneficiază de un drept preferenţial de subscriere şi dacă acest dre pt este
restrâns sau anu lat, se indică baza stabilirii preţului de emisiune dacă acţi unile trebuie plătite în n umerar,
precum şi motivele şi ben efi c i a r ii acestei restricţii sau anulări .

N u este cazul . Societatea nu a emis d repturi preferenţiale de subscriere.

Î n cazul în care există sau ar putea exista o diferenţă semnificativă între preţul ofertei publice şi costul
efectiv suportat în n u merar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supravegherP sau
de către membri ai conducerii sau persoane afi liate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au
achiziţionat în cadrul tranzacţiilor efectuate în cursul ultimu l u i exerciţiu financiar sau pe care a u dreptul să
le achiziţioneze, se prezintă o compa raţie între co ntr i b uţi a publicului în cadrul ofertei publice şi contribuţia
efectivă în n umerar a acestor persoane.

N u este cazu l .
5.5 Plasa rea şi subscrierea
5.5.1

l\lurnele şi adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general şi a d iverselor părţi ale acesteia şi,
în măsura în care aceste i nformaţii sunt c unoscute emitentului sau ofertantului, numele şi adresa
intermediarilor din diversele ţări în care se desfăşoară oferta .

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A. , consultant a utorizat, c u sedi u l î n Târgu M u reş, Str.
Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş, înmatriculată la Ofici u l Registrului Comerţul u i sub nr.
J 26-440/19.04. 1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, a utorizata de CNVM/ASF pri n
decizia nr. 2734/08.08. 2003, nr. atestat: 372/29.05. 2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr.
PJ RO lSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldri ng@goldring. ro site
web www.goldri ng.ro.
5.5.2

N umele şi adresa agenţilor de plată şi a depozitarilor din fiecare ţară implicată .

Registrul acţionari lor Emitentului este ţinut de către Depozita rul Central S.A., societate cu sediul
social în Bucureşti, Sector 2, bd . caro! I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9.
Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase pri n subscrierea în cadrul Ofertei a
Investitorilor cu drepturi de preferi nţă deţinute în Secţiunea I a Depozitarul ui Central este deschis
la Banca Transilvania, cont IBAN RO R09 7 BTRLRONCRT05075 1 8401
5.5.3

Denumirea şi adresa entităţilor care şi-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea şi a
entităţilor care şi-au dat acordul în vederea plasări i valorilor mobilia re, fără a-şi asuma un angajament ferm

sau în te me i u l unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale
aco rd u r i l o r încheiate, i nclusiv cotele. Î n cazul în c�re nu este subscrisă în trea ga emisiune, se i nclude o
declaraţie privind partea neacoperită . Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere şi a
c o m i s io n u l u i de plasare.

Pentru Etapa I, nu este cazul .
Pentru Etapa a II-a, d e ofertare a acţiunilor ră mase nesubscrise î n Etapa I î n cadrul unui
plasament privat care nu se va derula în baza prezentului Prospect, Intermediarul care va derula
plasamentul privat, în baza acordului de plasare a valorilor mobi liare dar fără a-şi asuma un
angajament ferm, este SSIF Goldring S.A. În cazul în care nu este susbcrisă întreaga emisiune,
acţiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, fără ca Intermediarul a m i ntit să fie responsabi l pentru
nesubscrierea integrală a emisiuni i . Emitentul şi Intermediarul nu percep comision de subscriere .
5.5.4

1

Momentul în ca re acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

· ·

N u este cazul .
5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalităţi le de tranzacţionare
5.6. 1

Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacţionare
pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul u n u i sistem m u l ti lateral de tranzacţiona re, în vederea
distribuirii lor pe o astfel de piaţă de creştere sau în cadrul u n u i astfel de s i ste m caz în care se i nd ică pieţele
în cauză. Aceste informaţii trebu ie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacţionare va fi ln
mod necesar a p roba tă Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai a p ro p i ate la care vor fi admise la
tranzacţionare valorile m o bil i a re .
,

.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tra nzacţionare în aceleaşi condiţi i ca şi celelalte
acţi uni ale Emitentului, respectiv piaţa SMT administrată de BVB.
5.6.2

Toate pieţele de creştere pentru IMM-uri sau sistemele m u l ti late rale de tranzacţionare în c a d r u l cărora,
după cu n o şt i n ţel e emitentului, sunt deja admise la tranzacţionare va l o ri mobiliare d i n aceeaşi clasă ca ş i
cele care urmează a fi oferite sa u a d m ise la tranzacţionare.

Acţi unile 2Performant Network S.A. sunt tranzacţiona bile pe Sistemul M ultilateral de
Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A. , sub simbol ul 2 P, începând cu data
de 9 decembrie 2020 .
5.6.3

Dacă, simultan sau aproa pe simultan cu crearea val o r i l o r mobiliare pentru care se solicită admiterea la
tranzacţionare pe o p i aţă de creştere pen t ru IMM-uri sau în cadrul unui sistem m u ltilateral de tranzacţionare
sau ca re sunt oferite publicul ui , sunt subscri se sau p lasa te privat valori mobiliare din aceeaşi c l asă sau dacă

s u n t create valori mobiliare din a lte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indică
natura acestor o peraţi uni, precum şi numărul şi caracteristicile valori lor mobiliare ca re fac obiectul
operaţi u n i lor în cauză.

Nu este cazuL
5.6.4

În cazul ad m ite ri i la tranzacţionare pe o p i a ţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul unui s iste m

multilateral de tranzacţionare, i n fo rm aţii detal iate privind entităţile care şi-au asumat un angajament ferm
de a acţiona ca i nte rmediari pe p i eţe le secundare şi de a ga ranta lichiditatea acestora prin cotaţii de vânzare
şi cumpăra re, precum şi o descriere a principal i lor termeni ai angajamentu lui asumat.

Nu este cazul . Emitentul nu are angaja mente cu i ntermediari de a acţiona în piaţa secundară şi
de a garanta lichiditatea tranzacţi ilor acţiunilor.
5.6.5

Detalii privind stabilizarea, în con fo rmi t ate cu pu nctele 5 . 6 . 5 . 1 - 5 . 6 . 5 .6, în cazul u nei a d m ite r i la
tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul unui sistem m u ltilateral de tra nzacţionare,
în cazul în care un emitent sau un acţionar care doreşte să vândă a acordat o opţiune de supraalocare sau
s-a propus, în alt fel, desfăş u ra rea unor activităţi de stabilizare a p reţ u lui în leg ătură cu o ofertă .

N u este cazul . Punctele 5 . 6 . 5 . 1 . - 5 . 6 . 5 . 6 nu se aplică.

5.6.6

Informaţi i privind dispozitivele de supraalocare şi prelungire .

N u este cazul .
5 . 7 Deţinători d e va lori mobi liare care doresc să l e vândă
5.7. 1

N u mele şi adresa de la locu l de muncă a le persoanei sau entităţii care oferă spre vânzare va lorile mobiliare,
natu ra fu ncţ iei ocu pate sau a a lto r relaţii semnificative a vu te de potenţialii vânzători c u emitentul sa u o r i c a re
dintre predecesorii acestuia sau părţile afiliate la acesta în cursul ultimilor trei a n i .

N u este cazul .
5.7.2

N umărul şi clasa valorilor m o b i l ia re oferite de fiecare d intre deţinătorii care doresc să vâ ndă .

N u este cazul .
5.7.3

Î n ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se furn izează detalii cu privire la u rm ătoa rele elemente :
( a ) părţile impl icate; ( b ) conţinutu l contractului şi excepţiile prevăzute; (c) indicarea du rata perioadei de
restricţionare.

N u este cazul .
5.8 Diluarea
5.8. 1

O com p a raţie între pa rticipa rea la capita l u l socia l şi drepturile de vot a le acţionarilor existenţi îna inte şi după
majorarea capitalului rezultată în u rma ofertei pu blice, p res u p u n â n d că acţionarii existenţi nu s u bsc ri u noile

acţi u ni.

Data fiind acordarea de drepturi de preferi nţă tuturor acţiona rilor în cadrul operaţi unii de
majorare de capital social, prezenta Emisiune / Oferta nu cond uce la diluarea di recta şi a utomata
a deţi neri lor acţionarilor. În i poteza în ca re toţi acţionarii subscriu în oferta, nu se înregistrează
d i l ua rea deţi neri lor lor.
Însă, în măsura în care unii di ntre acţionari i Emitentului nu vor subscrie acţi uni noi în cadrul
Ofertei, în mod evident participaţia acestora vă scădea, deţineri le acestora fi i nd „dil uate". La
momentul redactă ri i prezentului Prospect este imposi bil de determinat cuantumul şi procentajul
d i l uă ri i . Însă, cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capitalul socia l al
Emitentului anterior majorări i de capital, va înregistră o di luare a deţineri i pâ nă la 0,85039%
ulterior majorării de capital, respectiv, o d i l ua re procentuală de 0, 1496%, în ipotezele în care nu
subscrie în majorare, şi toate acţi unile puse în vâ nza re în majorarea de capital sunt subscrise.
5.8.2

În cazul în ca re acţionarii ex i stenţ i vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dre p tu l lor, deoarece
o parte a emisi u n i i relevan te de acţi u n i este rezervată n u m a i anum itor investitori (de exemplu, o ofertă
i nstituţională c u pl a tă cu o ofertă pentru acţionari), ar trebui să se i n d i c e şi d il ua re a care va fi a pl icată
acţionarilor ex iste n ţ i în cazu l în care aceştia fac uz de dreptul lor (în plus faţă de s ituaţia de la punctul 5 . 8 . 1 ,
î n ca re n u fac acest l ucru) .

Nu se aplică . Acţionarii care nu şi-au înstrăi nat drepturile de preferinţă pe perioada de tranzacţiona re
a acestora şi subscri u proporţional cu deţinerea lor, nu se vor dilua . Nu exista vreo situaţie în care
întreagă emisiune sau parte din ea să fie rezervata anumitor investitori instituţionali sau de retail.
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Anexa nr. 1 Listă cu trim iteri în Prospect
r..
cNrt

1.
2.

Trimitere

I Politica de dividend a Societăţii,
,

Rezumat, p. 8

Pag i na de internet a Emitentului

: Disponibilitatea documentelor aferente majorări i capitalului

3.

• social : prospectul, formularele de subscriere şi revocare, actul
i constitutiv actualizat etc.

https ://ro. 2performa nt.com/ir
majorare/

' Nota către investitori, p. 2
i Partea I, Secţiunea 7; 1., p. 41

i

https://www. bvb. ro/
https ://www.aoldrinq. ro/

Partea a II-a, Secţiunea 5. 1. 3, p. 55, 56

https ://ro. 2performant.com/i r
majorare/
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