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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. 
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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. GS-8 I 2.u. o f".. 2o 2. I 
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DEFINITII 
„ 

În cadru l acestui Prospect, cu exc0pţia cazulu i  în care se prevede contrari u l  în mod expl icit, următori i  termeni scrişi cu 
in iţiale majuscu le vor avea următoarele semnificaţi i ,  apl icabi le atât formelor de singular cât şi celor de plura l : 

„Actul Constitutiv" 

„Acţiuni" / „Acţiun i le 

Societăţii" 

„Acţiuni le Noi" I 
„Acţiuni le Oferite" 

"Acţionari" 

„AGEA" 

„ASF" 

„BVB" 

"CAEN" 

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

„Consi l iu l  de 
administraţie" 

„Cont Colector" sau 
"Contul de Oferta" 

„Data de 
Înregistrare" 

„Depozitarul Central" 

Etapa I a majorării 
de capital 

Etapa a II-a a 
majorării de capital 

Actul Constitutiv a l  Emitentu lu i ,  în vigoare la data prezentulu i  Prospect, care sta la baza 
înfi i nţări i şi funcţionări i  societăţi i 2PERFORMANT NETWORK S.A. 

Tota l itatea acţiuni lor emise de către Societate la data aprobări i  prezentulu i  Prospect. 

Cele 185. 500 acţi uni  nou emise de către Emitent ca urmare a majorăr i i  de capita l  socia l ,  
conform Hotărâri i  AGEA nr .  2/22 .03 .202 1 ş i  oferite tuturor deţinători lor de drepturi de 
preferinţă . 

Persoanele fizice sau juridice care deţin acJi un i  emise de către Emitent şi care sunt 
înreg istraţi în Registrul Acţionari lor la Data de Inregistrare7 apri l ie  2021. 

Adunarea Generală Extraord inara a Acţionari lor Societăţi i .  

Autoritatea de Supraveghere F!nanc:ara. 
Bursa de Valori Bucureşti S .A. în ca l itate de administrator şi operator al pieţei de capita l .  

Clasificarea Activităţi lor în  Economia Naţiona lă .  

2PERFORMANT NETWORK S.A. , emitentul acţi uni lor prezentate în acest Prospect, cu sediu l  în 
în Bucureşti, Bulevardul  Cornel iu  Coposu Nr .  6-8,  Cladi rea Uniri i View, Etajul 2,  biroul ResCo-
working09, Sector 3, cod posta i 030 167 (în curs de înreg istrare la ON RC), telefon +40 721 
1 59 025, contact relaţia cu investitori i +40 374 996 354, adresa de emai l  
investors©2Qerformant.com , website : httQs:Ll2Qerformant.coml , cod unic de identificare 

Consi l i u l  de admin istraţie al 2PERFORMANT NETWORK S.A, societate admin istrata în sistem 
unitar, potrivit cu prevederi le actuiui constitutiv şi a le legislaţiei relevante. 

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

Data ca lendaristica stabi l ita prin Hotărârea AGEA nr. 4/22.03 .202 1 ca fi i nd data care 
serveşte la identificarea acţionari lor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărâri i AGEA, 
potrivit cu Registru l Acţionari lor e l iberat de Depozitarul Centra l, respectiv, 7 apri l ie 202 1 .  

' 
- _„ 

. 
-· , Depozitarul Centra l S.A., cu sed iu l  in Bucureşti, Bulevardu l  Carol I nr .  34 36, t::La]ele 3, 8 :;>1 

9, sector 2, reprezi ntă instituţia care asigura servici i de depozitare, reg istru, compensare şi 
decontare a tranzacţi i lor cu instrumente financiare, precum şi a lte operaţiun i  în legătura cu 
acestea astfel cum sunt defin ite în Legea Pieţei de Capita l .  

Perioada de  3 1  de  zi le calendaristice în care deţinători i de drepturi de preferinţă pot subscrie 
în cadrul ofertei publ ice (Ofertei)  obiect al Prospectulu i . 

Etapa în care acţiuni le ramase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorări i sunt ofertate unui 
număr de cel mult 149 i nvestitori de reta i l  în conformitate cu hotărârea AGEA 
2PERFORMANT S.A. nr. 2/22.03 . 202 1 şi a Consi l i u lu i  de administraţie a l  Emitentu lu i .  Etapa a 
II-a nu face obiectul prezentulu i  Prospect. 



"Formular de Formularul  care trebuie completat şi semnat de către subscri itori în vederea revocări i 
revocare" subscrieri lor făcute în cadrul Ofertei ,  în condiţi i le prezentu lu i  Prospect. 

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

SSIF Goldring S.A. ,  autorizata pentru activităţi specifice pieţei d e  capital c u  sediul î n  Târgu l 

„SSIF Goldring S.A." 
Mureş, str. Tudor Vlad im i rescu nr. 56A, 540014, jud . Mureş, înregistrată la Registrul 
Comerţulu i  cu nr. J26/440/1998, cod unic de înreg istrare R010679295, e-mai l  
goldring@goldring.ro. 

„Intermediar" / „Societăţi de servici i  de investiţi i financiare autorizate de A.S .F . ,  instituţi i de cred it autorizate 
„Participant la de B. N . R. ,  în conformitate cu legislaţie bancară apl icabi lă, precum şi entităţi de natura 

sistemul acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servici i ş i  activităţi de 
Depozitarului i nvestiţi i ", conform art. 2 pct. 20 d in  Legea 24/2017 privind emitenţi i de titl uri fi nanciare şi 

Central" operaţiun i  de piaţă. 

„Intermediarul SSIF Goldring S.A. 
Ofertei" 

"Investitori" Deţinători i de drepturi de preferinţă la momentul începeri i perioadei de subscriere. 

"Drepturi de 
Un număr total de 1 . 055.426 preferinţă a locate acţiona ri lor înreg istraţi în Registrul 

preferinţă" 
Acţionari lor la Data de Inreg istrare aferenta majorări i capita lu lu i  socia l  stabi l ita prin 
Hotărârea AGEA nr. 4/22 .03 .2021,  respectiv 07 apri l ie 2021. 

„Legea nr. 24/20 17" 
Legea nr. 24/2017  privi nd emitenţi i de instrumente financiare şi operaţiun i  de piaţă, 
publ icata în Monitorul Oficial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017 .  

„Legea Societăţilor" 
Legea nr. 3 1/1990 privind societăţi le, republ icata în Monitoru l Oficial nr .  1066 d in  
17 . 1 1 . 2004, cu modificăr i le ş i  completări le ulterioare. 

„leu" sau „Lei" sau Moneda oficiala a României . 
„RON" 

Oferta aferenta operaţiun i i  de majorare a capita lu lu i  social cu aport în numerar  cu acordarea 
"Oferta" dreptulu i  de preferi nţă conform Hotărâr i i  AGEA nr. 2/22.03 . 202 1 constând într-un număr de 

cel mult 185. 500 acţi uni  nou emise şi oferite investitori lor. 

„Perioada de Oferta" Perioada de derulare a Ofertei, de 3 1  zi le ca lendaristice, în care deţinători i de drepturi de 
/,,Perioada de preferinţă pot subscrie Acţiun i lor Oferite în baza exercitări i  drepturi lor de preferinţă conform 

Subscriere" prezentulu i  Prospect. 

Secţiunea d in cadrul sistemulu i  de compensare-decontare şi reg istru a Depozitaru l ui Central 
„Secţiunea I" în care sunt evidenţiate conturi le deţinători lor de Drepturi de Preferinţă care nu au cont 

deschis la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemulu i  de compensare-decontare şi registru a Depozitaru lu i  centra l 
„Secţiunea li" în care sunt evidenţiate ( i )  conturi le individuale şi g lobale ale deţinători lor de Drepturi de 

Preferinţă care au cont desch is la un Participant. 

Secţiunea din cadrul sistemulu i  de compensare-decontare şi reg istru a Depozitaru lu i  

„Secţiunea III" 
Centra l în care sunt evidenţiate conturi le i ndividuale în care instrumentele 
financiare sunt înreg istrate di rect în numele şi pe seama Partici panţi lor ca şi 
proprietari a i  respectivelor i nstrumente financiare .  

„Prospectu I" Prezentul Prospect de oferta aferent majorări i  capita lu lu i social al 2PERFORMANT 
NElWORK S.A. aprobat de către ASF în vederea derulăr i i  Ofertei . 



„Registru l 
Comerţului" 

„Regulamentul nr, 
5/2018" 

„Regulamentul (UE) 
2017 /1129" 

„Regulamentul (UE) 
2021/337" 

„Regulamentul 
delegat (UE) 
2019/979" 

„Regulamentul 
delegat (UE) 
2019/980" 

„Zi Lucrătoare" 

Baza de date cuprinzând reg istrele şi înreg istrarea comercianţi lor şi a a ltor entităţi 
prevăzute de lege. 

Regulamentu! ASF nr. 5/20 18 privind emitenţii de i nstrumente financiare şi 
operaţiuni  de piaţă .  

Regulamentul (UE) 20 17/1129 privind prospectul care trebuie publ icat în  cazul unei 
oferte publ ice de va lori mobi l iare .  

Regulamentul (UE) 202 1/337 de  modificare a Regulamentu lu i  (UE) 20 17/1 129 în 
ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustări le specifice pentru 
i ntermediar i i  fi nanciari şi a Directivei 2004/ 109/CE în ceea ce priveşte uti l izarea 
formatulu i  de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare a nuale în scopul 

Regulamentu l delegat (UE) 201 7/979 de completare a Regulamentu lui (UE) 
201 7/1 129 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la 
rezumatul prospectulu i ,  publ icarea şi clasificarea prospectelor etc. 

Regulamentul delegat (UE) 201 7/980 de completare a Regulamentu lu i  (UE) 
2017/ 1 129 în ceea ce priveşte formatu l ,  conţinutul, verificarea şi aprobarea 
prospectulu i .  

Orice z i  în care atât piaţa românească interbancara cat ş i  sistemele de 
tranzacţionare a le Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-deconta re 
ale Depozitaru lu i  Centra l sunt deschise pentru desfăşurarea activităţi i .  



REZUMATUL PROSPECTULUI 

1. INTRODUCERE 

1. 1 Denumirea valorilor mobiliare şi numărul internaţional de identificare a valorilor mobi l iare 
(„ISIN'1· 

Acţiuni  ord inare, nominative, i ndivizibi le, demateria l izate, emise în cadrul majorări i de capita l social al 2PERFORMANT 
NETWORK S.A.,  conform Hotărâri i AGEA nr.  2 I 22.03 .202 1 

Cod !SI N :  ROZMYY1W6LM9 

1. 2 Identitatea şi datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entităţi i juridice („LEI") . 

Emitentul este 2PERFORMANT NETWORK S.A.,  societate cu sediu l  socia l  în Bucureşti, Bulevardul Cornel i u  Coposu 
Nr. 6-8, Clad i rea Un iri i  View, Etajul 2, b i roul „ResCo-working09", Sector 3, cod posta i 030 167, România, , telefon 
+40 721 159 025, contact relaţia cu investitori i +40 374 996 354, adresa de emai l  investors@2performant.com, 

website : https://2performant.com/, cod unic de identificare fisca lă 26405652, număr de ord ine în Registrul 
Comerţu lu i  J40/493/20 10.  Menţionăm că sed iu l  societăţi i ,  aprobat prin hotărârea Adunări i  Generale Extraordinare a 
Acţionari lor nr. 2/23 .04.2021 completată de hotărârea Consi l i u lu i  de admin istraţie a l  Societăţi i nr. 3 din 06.05 . 2021 ,  
este în  curs de înreg istrare la Ofici u l  Naţiona l a l  Registrulu i  Comerţulu i .  Final izarea operaţiun i i  de  înreg istrare va  fi 
comunicată către investitori printr-un raport curent publ icat pe pag ina de internet a Bursei de Va lori Bucureşti (BVB), 
https://bvb.ro 
Cod LEI : 787200H7CCY07NXFB802. 

1.3 Identitatea şi datele de contact ale autorităţi i competente care a aprobat prospectul 

Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cu sed iu l  în Spla iu l  Independenţei nr. 1 5, 
sector 5, cod poşta l 050092, Bucureşti, România . 

1.4 Pa_!,.(\ aprobării Prospectului UE pentru creştere: 

�I 2o. oS.�2.J . 
1.5 Avertismente 

Emitentul atrage atenţia cu privi re la următoarele elemente :  

�-or. ?.eZA prin Decizia ASF nr 

a) Acest rezumat trebuie să fie citit ca i ntroducere la Prospect, nu este exhaustiv şi a fost elaborat numai în baza 
informaţi i lor deta l iate în cuprinsul Prospectulu i  şi trebuie coroborat cu acesta . Orice decizie de a subscrie în 
Acţiuni le Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare a întregulu i  Prospect, investitori i  nu trebuie să se l i miteze 
doar la citi rea acestui Rezumat. 

b) Ca l itatea de acţionar presupune, prin defin iţie, participarea la benefici i l e  şi pierderi le societăţi i emitente 
proporţional cu deţinerea d in  capita lu l  sociai. Pri n urmare, date fi i nd caracteristici le acţiuni lor ca va lori mobi l iare, 
o investiţie în acţiuni  - indiferent de emitent - i mpl ică riscul pierderi i întregului capita l i nvestit în situaţia 
fa l imentu lu i  sau insolvenţei societăţi i ,  respectiv a unei părţi din acesta în condiţi i le unei evoluţi i negative a 
acţiuni lor pe piaţa de capita l  d in  cauze interne sau externe Emitentulu i . 

c) În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unu i  tribunal privind informaţia cuprinsă în Prospect, se poate 
ca investitoru l  reclamant, în conformitate cu leg islaţia internă, să suporte cheltuiel i le de traducere a Prospectul u i  
înaintea începeri i proceduri i  judic iare.  

d) Persoanele responsabi le nu răspund civil excl usiv pe baza rezumatulu i ,  i nclusiv a unei traduceri a acestuia,  cu 
excepţia cazulu i  în care rezumatul este înşelător, i nexact sau în neconcordanţă cu părţi le relevante ale 
Prospectulu i ,  sau dacă nu oferă investitori lor, în raport cu celelalte părţi a le Prospectulu i ,  informaţi i le esenţia le 
pentru a lua o decizie investiţională fundamentată cu privi re la aceste va lori mobi l iare. 



2. INFORMAŢII ESENŢIALE PRIVIN D  EMITENTUL 

2. 1. Cine este emitentul valorilor mobi l iare 

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 va labi l  în conformitate cu 
legi le d in România, având sed iu l  socia l  în Bucureşti, Bulevardul  Corne l iu  Coposu Nr .  6-8, Clad irea Un i ri i  View, Etajul 2, 
b iroul „ResCo-worki ng09", Sector 3, cod postai 030 167, fi i nd înreg istrată la Registrul Comerţulu i  de pe lângă Tribunalu l  
Bucureşti cu numărul H0/493/2010, cod unic de identificare fisca lă 26405652 . Sed iu l  societăţi i ,  aprobat pr in hotărârea 
Adunări i  Generale Extraord inare a Acţionari lor nr. 2/23 .04.2021 completată de hotărârea Consi l i u lu i  de admin istraţie al 
Societăţi i nr. 3 din 06.05 .2021,  este în curs de înreg istrare la Registrul Comerţu lu i .  

{b) activităţi le sale principale 

2Performant este o societate de tehnologie care operează şi monetizează activităţi de marketi ng afi l iat şi influencer 
marketing, sub codul  CAEN 6209 - "Alte activităţi de servici i privi nd tehnologia informaţiei". 

{c) acţionaru l sau acţionarii majoritari ai acestuia 

Emitentul este controlat în mod d i rect de către acţionarul Boerescu Dori n, d i rector genera l şi preşedinte al Consi l i u l ui 
de administraţie al 2Performant Network S.A. care deţine 408.600 acţiun i  reprezentând 38, 7509% d in  numărul tota l 
de acţiuni emise de Emitent. Alţi acţionari semnificativi ai 2Performant, care deţi n cel puţin 5% d in capita lu l  socia l ,  
sunt: 

Spineanu Radu Ioan - deţine un număr de 106.600 acţiun i  reprezentând 10, 1098% din numărul total de 
acţiuni  emise de Emitent; 

Neguţ Sergiu Mădăl in - deţine un număr de 74.000 acţiuni reprezentând 7,0 180% d in numărul tota l de 
acţiuni emise de Emitent; 

Aron Bogdan - deţine un număr de 70. 171  acţiun i  reprezentând 6,6549% d in  numărul  tota l de acţiun i  em ise 
de Emitent; 

{d) numele directorului  executiv (sau al persoanei care ocupă o funcţie echivalentă) 

Dorin Boerescu îndep l ineşte funcţia de Director Genera l  (CEO) a l  societăţi i emitente . 

2. 2. Principalele informaţii financiare referitoare la Emitent 
2. 2.1 .  Principalele informaţi i financiare 

• • 

Indicator {lei) 

Total venituri 

Profit d in  exploatare 

Profit net 

Creşterea anuala a venituri lor (%) 

Total active 
, --� 

Total capita luri propri i 

• . . .  

31.12.2020 

969.8 1 1  

818 .689 

29,74% 

POZITll DE BILANT 

5.665.457 
2 .018. 717  

• t • 

I • 

865 .657 

701 . 453 

16,63% 

4.7 1 1 .494 
1 . 129. 161 



FLUXURI DE TREZORERIE (lei} 

Valoarea netă a fluxurilor de 31. 12. 2020 31 . 12.2019 
ţr�Z,()!.f:!r!.�cdJ11.: ·-····· ·· ··· ·· 

__ .J. ___ _ „ 

- activitatea de exploatare 

- activitatea de investiţi i 

- activitatea financiară (41 . 975) 

- alte activităţi 

Flux de numerar net 

2.2.2. O scurtă descriere a tuturor cal ificări lor d in  raportul de audit referitoare la informaţi i le 
financiare istorice 

Situaţi i le fi nanciare istorice aferente anu lu i  2019 şi 2020 au fost auditate, opinia aud itoru lu i  fi i nd fără rezerve. 

2.3. Riscurile-cheie specifice Emitentului 

Investiţia în acţi uni le 2Performant Network S.A. impl ică un nivel de risc a cărui eva luare presupune o anal iza atentă a 
factorilor de risc şi a informaţi i lor cu privi re la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Prezenta secţiune descrie cele mai 
relevante riscuri specifice activităţi i emitentului . Enumerarea acestora nu este exhaustivă şi este rea l izată, d in 
perspectiva Emitentu lu i ,  în ord inea importanţei după probabi l itatea material izări i risculu i  şi impactul negativ asupra 
activităţi i şi performanţei Societăţi i .  

2.3. 1. Riscurile de natură operaţională i nclud : 
a.  atragerea, păstrarea ş i  motivarea personalului ca l ificat, un activ i mportant pentru sistemul de cercetare

dezvoltare-inovare al societăţi i ,  vector de competitivitate şi dezvoltare continuă a afaceri i societăţi i ;  
b.  asigurarea stabi l ităţi i sistemelor - există riscul ca arhitectura curentă să  nu încorporeze redundanţa, capacitatea şi 

agi l itatea necesare la nivelu l  tuturor dispozitivele uti l izate de către comunitatea de util izatori; 
c, atribui rea conversi i lor - în condiţi i le migrări i  e-commerce-u lu i  d in  browser către alte med i i, este necesară 

adaptarea tehnolog iei curente pentru a permite înregistrarea conversi i lor d in  aceste med i i ,  şi impl icit adaptarea la 
produsele şi necesităţi le specifice acestor medi i ,  aspect care sol icită un efort i nvestiţional semnificativ; 

d.  riscuri legate de  produse ş i  servici i  - activitatea platformei poate fi compromisă de  accesu l  neautorizat, prin atacuri 
cibernetice, erori sau omis iun i ,  cu impact asupra companiei şi uti l izatori lor. Reducerea acestui risc este asigurată 
prin intermediu l  poliţelor de asigurare şi a colaborări lor cu fi rme de IT ancorate în securizarea accesulu i  la i nformaţi i 
confidenţiale. 

e. riscuri privind proprietatea intelectuală care reprezintă 49% din activele companiei şi a căror dezvă lu i re către terţi 
poate afecta activitatea companiei . Pentru a preveni d iseminarea neautorizată a informaţi i ior cu caracter intern, a 
fost implementată o pol itică de Non-Disclosure Agreement (NDA) şi de pena l izare, care precedă orice colaborare 
cu angajaţi i şi cu furnizori i extern i .  De asemenea, sunt apl icate normele industriei privi nd acordarea accesu lu i  la 
date, implementarea proceselor şi tehnolog i i lor, spori nd gradu l  de securitate a informaţii lor; 

f. riscuri legate de poziţionare care derivă d in  evoluţia ;apidă a i ndustriei de IT şi presupun a l in ierea întârziată ia 
tendinţele în industrie, d in  cauza posibi lelor deficite de resursă managerială sau a disconti nuităţi lor în îmbunătăţirea 
permanentă a cadrului tehnic; 

g.  risc privi nd protecţia datelor cu caracter personal - emitentul ia toate măsuri le de precauţie impuse în acest 
domeniu, dar acest risc nu poate fi complet el im inat. 

2.3.2. Riscul de piaţă priveşte: 

a .  riscul legat de competiţie - pătrunderea pe piaţa marketingulu i  afi l iat a no i  concurenţi de ta l ie globală sau 
regiona lă ar genera presiune pe activitatea 2Performant. Totuşi, conducerea Societăţi i consideră că barierele de 
intrare sunt considerabi le 

b .  riscul de credit - riscul de neîncasare a creanţelor şi a imposib i l ităţi i onorări i  obl igaţiei faţă de afi l iaţi . Pentru 
gestiunea acestui risc, conducerea Societăţi i a i mplementat proceduri riguroase de colectare a creanţelor facturate 



post-pay, pol itica de condiţionare a abonamentelor post-pay de constituirea unui depozit colatera l şi opţi unea 
plăţi lor pre-pay, 

c. riscul de cash-flow - Societatea a adoptat o pol itică prudentă de gestionare a risculu i  de cashflow, asigu rând 
menţinerea unui  nivel suficient de numerar şi echivalente de numerar  

2.3 .3 .  Riscurile sistemice privind Emitentul i ncl ud riscul şocuri lor economice, financiare sau 
sociale la nivel macroeconomic, regional sau g lobal, cu impact important asupra comportamentelor şi modelelor 
de consum, respectiv asupra puterii de cumpărare pe pieţele pe care activează 2Performant, important în contextul 
pandemiei COVID- 19; riscul de ţară, riscul fiscal 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 mobi l iare 

Acţiuni le oferite sunt ord inare, nominative, ind ivizibi le, demateria l izate, de va loare ega lă, cu o va loare nomina la de 
0, 1 lei fiecare şi asigura deţinători lor drepturi egale.  

Moneda acţiun i lor este moneda naţiona lă a României, RON . 

În cadrul majorări i de capita l ,  Societatea emite un număr de maxim 185. 500 acţiuni conform Hotărâr i i  AGEA nr. 
2/22 .03 .2021cu o va loare nominală de 0,1 lei . Majorarea de capita l  se face în baza exercitări i dreptulu i  de preferinţă . 

Preţul la care deţinători i drepturi lor de preferinţă vor putea subscrie va fi de 28,2764 lei/acţiune, care a fost ca lculat 
ca preţul med iu  ponderat de tranzacţionare pentru u lti mele 30 de zi le anterioare datei de depunere a prospectulu i  
de ofertă în  versiunea finală agreată cu ASF, în  vederea aprobări i de către ASF, la care se apl ică o reducere de 25%, 
conform formulei matematice : „Preţul de emisiune = preţul med iu  ponderat de tranzacţionare în u ltimele 30 zi le 
*0,75 ", 

Perioada de exercitare a dreptulu i  de preferinţă va fi de 3 1  de zi le, începând cu a cincea Zi Lucrătoare de la încheierea 
perioadei de tranzacţionare a drepturi lor de preferi nţă, respectiv între ..:Z..Z.o(,, 2.o2J şi 22.. .oq_. 2.o-2 I . 
Pentru subscrierea unei acţiuni  noi sunt necesare 5,68424 drepturi de preferinţă . 

Drepturi le de preferi nţă sunt tranzacţionabi le pe piaţa AeRO a BVB pe o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, începând cu 
a cincea Zi Lucrătoare de la data publ icări i  Prospectulu i ,  între 31.o� 2o 2- � - l '-t. 06. ?.o2 f 
3. 1. 1 Drepturi asociate acţiuni lor 

Fiecare acţiune conferă investitori lor dreptul la un vot în Adunarea Genera lă a Acţionari lor Societăţi i ,  dreptu l de a 
a lege organele de conducere, d reptul de a participa la d istribu irea profitu lu i  în condiţi i le legi i  şi a le Actului Constitutiv, 
dreptul de preferinţă în cadrul  unei majorări u lterioare de capita l  socia l ,  drepturi derivate din l ich idarea Emitentu lu i  
- respectiv dreptul de participare la excedent în cazul  l ichidări i ,  precum ş i  orice a lte drepturi prevăzute de Actul 
Constitutiv şi de prevederi le legale în vigoare.  Deţinerea cel puţin a uneia din Acţi uni le Societăţi i impl ică adeziunea 
acţionarulu i  la prevederi le Actului  Constitutiv. Drepturi le şi obl igaţi i le  legate de Acţiuni  prevăzute în Actul Constitutiv 
urmează Acţiun i le în cazul treceri i lor în proprietatea altor persoane. Obl igaţi i le  Emitentu lu i  sunt garantate cu 
patrimoniu l  Emitentulu i ,  iar acţionari i  vor fi ţi nuţi răspunzători numai în l im ita va lori i Acţi uni lor deţinute. 

Rangul relativ al Acţiuni lor în structura capitalulu i  emitentulu i  în caz de insolvenţă, inclusiv, acolo 
unde este cazul, informaţi i cu privire la n ivelu l  de subordonare a acestora 

In caz de insolventa, prin natura lor, acţiun i le - i ncl usiv acţi un i le obiect al prezentei Oferte - conferă deţinători lor 
un rang inferior de prioritate raportat la a lţi cred itori a i  Emitentulu i .  în caz de insolventa,  acţionari i  sunt îndreptăţiţi 
la sumele reziduale după l ichidarea completa a activulu i  în favoarea cred itori lor Societăţi i ,  proporţional cu cotele de 
participare la capita lu l  socia l .  

3. 1 .2  Pol itica privind dividendele sau distribuirea acestora 

Adunarea Genera lă a Acţionari lor adoptă anual decizia privind a locarea profituri lor. Având în vedere sectorul 
tehnologic în care activează Emitentul şi profi lu l  de societate focal izată pe creştere accelerată pentru securizarea şi 
multipl icarea avantajelor competitive pe o piaţă extrem de d inamică, precum şi nevoia de finanţare a societăţi i pentru 



implementarea strategiei de dezvoltare, conducerea 2Performant are în vedere, pe termen scurt-med iu, menţinerea 
pol itici i de reinvesti re a profitu lu i  pentru maximizarea creşteri i potenţia le,  cu recompensarea acţionari lor prin 
d istribu irea de acţiun i  gratuite. 

Pol itica de d ividende a companiei poate fi găsită pe pag ina de internet a Societăţi i ,  https://ro.2performant.com/ir
guvernanta-corporativa/ 

3.2 Unde vor fi tranzacţionate Acţiuni le 

Acţiuni le emise de 2PERFORMANT NETWORK S.A. urmează sa fie tranzacţionate pe Sistemul Mu lti latera l  de 
Tranzacţionare admin istrat de Bursa de Va lori Bucureşti la categoria AeRO Premium. 

3.3 Nu există garanţii asociate valori lor mobi l iare 

3.4 Riscuri le-cheie specifice Acţiuni lor 

3.4. 1 Riscuri le asociate cu o investiţie d irecta în acţiuni  

Investitorii a r  trebui sa  fie conştienţi asupra riscu lu i  asociat cu o investiţie în  acţi un i ,  care este mu l t  mai rid icat decât 
riscu l aferent unu i  depozit bancar sau a unei investiţi i în titl uri de stat, participaţi i la fonduri de investiţi i sau chiar 
obl igaţiuni corporative . 

3.4. 2 Riscul de preţ al acţiuni lor l istate 

Acest risc consta în probabi l itatea evoluţiei negative a cotaţiei acţiuni lor Emitentulu i ,  care poate fi i ndusa de o 
multitud ine de factori legaţi fie de activitatea Emitentul ui, fie de volati l itatea genera la a pieţei. 

3.4.3 Riscuri le generate de piaţa de capital d in  România, în ansamblul  ei  

Piaţa de capita l  d in  Romania, în raport cu pieţele mai dezvoltate, prezinta un risc mai ridicat de l ichid itate şi volati l i tate 
a va lori lor mobi l iare. Nu este posibi l  sa se garanteze faptu l ca un investitor care cumpără acţi un i le va putea sa le 
vândă oricând la un preţ satisfăcător. 

3.4.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate 

Accentul pus pe dezvoltarea afaceri i şi pe investiţi i, în detrimentul obiectivulu i  de a obţine profit, poate contura o 
perspectivă incorectă cu privi re la performanţa societăţii în rândul publiculu i  i nvestitor. Acest risc planează asupra 
societăţi i în perioada de raportare, cu efecte asupra cotaţi i lor bursiere. 

4. IN FORMAŢII ESENŢIALE PRIVIN D  OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE 

4. 1 Termeni i  şi condiţi i le Oferte, ca lendarul pentru a investi în aceste Acţiuni  

Oferta este in iţiată ş i  derulata cu respectarea condiţi i lor prevăzute în  Hotărârea AGEA nr .  2/22.03 . 2021 şi constă în 
oferi rea spre subscriere a unui  număr de maxim 185. 500 acţi uni  noi reprezentând acţiuni ord inare, nominative şi 
demateria l izate având o va loare nominală de 0, 1 lei/acţiune. Pentru subscrierea unei Acţi un i  Noi este necesar un 
număr de 5,68424 de drepturi de preferinţă .  În cazul în care d in ca lcu lu l  matematic rezultă fracţiuni de acţiuni ,  
numărul  maxi m de acţi uni  va f i  rotunjit în minus la numărul natura l  întreg, i nferior. 

Drepturi le de preferinţă vor fi tranzacţionate pe piaţa SMT-AeRO a Bursei de Va lori Bucureşti începând cu a cincea 
Zi Lucrătoare de la publ icarea prezentulu i  Prospect, între 3il. O� - J Li. oC,. 202 1 .  

Oferta se adresează : 

> acţionari lor înreg istraţi în registrul acţionari lor la data de înregistrare aferentă majorări i  capita lu lu i  soc ial 
(7 apri l ie 2021)  care nu şi -au înstră inat drepturi le de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora; 

> persoanelor care au dobândit drepturi de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora . 

Perioada de oferta, în care se vor putea subscrie acţi un i le nou emise în baza exercitări i drepturi lor de preferinţă, va 
fi de 31  de zi le ca lendaristice şi va începe cu a cincea zi l ucrătoare cte la încheierea perioadei de tranzacţionare a 
drepturi lor de preferi nţă, respectiv între ..2...2.. O((,, '2.o-2..l -..2..2. O 1':7.-, 202 1 între orele 9 : 30 şi 17 .30 ale 



fiecărei Zi le Lucrătoare, cu excepţia ultimei Zi le Lucrătoare, care se încheie la ora 13 :00 .  (Etapa I a majorări i de 
capita l) .  

Acţiuni le rămase nesubscrise în cadrul Etapei I a majorări i de capita l  socia l  vor fi oferite spre vânzare în cadrul unui  
plasament privat unui număr de cel mult 149 investitori în cadrul Etapei a II-a de subscriere, la un preţ de emisiune 
mai mare decât preţul de emisiune în cadrul etapei de exercitare a drepturi lor de preferinţă .  

Etapa a II-a a majorări i nu face obiectul prezentulu i  Prospect. Etapa a II-a va începe în a 10-a z i  lucrătoare de la 
încheierea Etapei I şi se va derula pe parcursul a 10 Zile Lucrătoare, cu posibi l itatea închideri i anticipate prin decizia 
Consi l iu lu i  de admin istraţie. Caracteristici le şi termeni i  ofertări i acţiuni lor obiect a l  Etapei a II-a a majorări i  capita lu lu i  
socia l ,  i nclusiv preţul de emisiune sau modal itatea de determinare a acestuia vor f i  stabi l ite prin hotărârea Consi l i ulu i  
de administraţie a l  Societăţi i ,  ulterior încheieri i Etapei I .  

Acţiuni le ramase nesubscrise după oferi rea acestora în  etapa a II-a prin plasament privat vor f i  anulate, urmând ca 
va loarea majorări i capita lu lu i  social sa fie determinata prin raportare la acţiun i le efectiv subscrise în cadrul etapelor 
menţionate la punctele mai sus. 

Investitori i care deţin acţi un i  ale Emitentu lu i  în Secţiunea I a Depozitarulu i  Centra l pot subscrie numai prin intermediul 
SSIF GOLDRING SA, către care vor transmite şi depune, în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport 
electronic, prin email, cu semnătura electronica extinsa i ncorporata, Formularu l  de subscriere în orig inal ,  însoţit de 
dovada plaţi i şi documentele prevăzute în prezentul prospect. 

Investitori i care deţin acţiun i  ale Emitentulu i  în Secţiunea a II-a a Depozitarului Centra l (conturi globa le) vor putea 
subscrie prin i ntermediarul autorizat de către ASF la ca re aceştia deţin acţiun i  într-un cont de investiţi i ,  în fiecare zi 
l ucrătoare d in  perioada de subscriere, între orele 9.30 şi 17.30 şi între orele 9 .30 şi 13 .00 în ult ima zi a perioadei de 
subscriere . Investitorii cu deţineri în Secţiunea a III-a a Depozitarulu i  Centra l vor subscrie d i rect prin sistemul 
Depozitaru lu i  Centra l .  

4. 2 O scurtă descriere a motivelor care au  stat la baza ofertei 

Majorarea capita lu lu i  socia l  se rea l izează cu scopul de a a l imenta investiţi i le  strategice pe care 2Performant le va 
rea l iza în perioada 202 1-2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei prin in iţiative de creştere pe pieţele d in 
România ş i  Bulgaria ş i  de creştere a venituri lor di n pieţele externe şi stabili re a bazelor extinderi i pe pieţele d in  
reg iune. 

Suma estimată a fi atrasă este de 5 mi l ioane lei ,  în cazul în care toate acţiuni le puse în vânzare sunt subscrise la 
preţul d in Etapa I de către investitori . 

Operaţiunea de majorare a capita lu lu i  socia l  va susţine următoarele trei i nvestiţi i :  

1. Parteneriate strategice cu jucători importanţi d in comerţul onl ine şi marketi ngul afi l iat, cu impact puternic în 
business şi cu potenţia lu l  de a forma comunităţi de uti l izatori pe pieţe externe (2 mi l ioane lei) .  

2 .  Proiecte de creştere pe pieţele din România ş i  Bulgaria pr in produsul de marketing afi l iat (1 ,5 mi l ioane iei ) .  

3. Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribu ire a conversi i lor din 2Performant.com ( 1 , 5  mi l ioane lei ) .  

Oferta nu face obiectul unui  acord privi nd un angajament ferm de subscriere. 

Emitentul şi Intermediarul nu au cunoştinţa de interese particulare ale unor terţe persoane fiz ice sau jur idice, n ici de 
existenta unor conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ Oferta . 

4.3 În cazul în care ofertantul este d iferit de emitent, o scurtă descriere a ofertantului  şi/sau a 
persoanei care sol icită admiterea la tranzacţionare în cadru l  unui sistem multi lateral de tranzacţionare 

Nu se apl ică .  Ofertantul este acelaşi cu Emitentul va lori lor mobi l iare .  



PARTEA I. INFORMATll PRIVIND EMITENTUL 
, 

Secţiunea 1: PERSOANE RESPONSABILE, IN FORMAŢII PRIVIND TERŢII, RAPOARTE 
ALE EXPE RŢILOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE 

1.1 Persoane 
responsabile 

1.2 Declaraţii 
ale persoanelor 
responsabile 

1.3 Declaraţii I 
rapoarte ale 
experţilor 

I 

Emitentul :  2Performant Network S.A., societate cu sediu l  socia l în Bucureşti, str. Bulevardu l  Cornel iu 
Coposu Nr.  6-8, Clad i rea Unir i i  View, Etaju l  2, b iroul „ResCo-worki ng09", Sector 3, cod postai 030167, 
telefon +40 721 1 59 025, adresa de emai l :  investors@2performant.com, website : 
https: //2performant.com/, cod unic de identificare fisca lă 26405652, număr de ord ine în Registrul 
Comerţulu i  J40/493/2010.  Sediu l  Societăţi i ,  aprobat prin hotărârea AGEA nr. 2/23 .04.2021 completată de 
hotărârea Consi l i u lu i  de admin istraţie al Societăţi i nr. 3 d in  06.05 .2021,  este în curs de înregistrare la 
Oficiu l  Naţional a l  Reg istrulu i  Comerţulu i . 

Intermediaru l :  SSIF Goldring S.A., cu sed iu l  în Târgu Mureş, Str. Tudor Vlad imirescu nr. 56A, jud. 
Mureş, înmatriculată la Oficiu l  Registrulu i  Comerţului  sub nr. J26- 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. PJROlSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 
0365 455 254, adresa de e-mai l  goldring@goldrinq. ro, website www.goldring. ro. 

Persoanele responsabile pentru informaţii le cuprinse în prezentul Prospect: 

din partea Emitentul u i: dl .  Dorin Cristian Boerescu - Director Genera l  
d in partea Intermediarului : dl .  Virgi l  Zahan - Director Genera l .  

Reprezentantul Emitentului  declară că, după cunoştinţa sa ş i  ca urmare a verificări lor rezonabi le, 
prezentul Prospect oferă informaţii conforme cu real itatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia .  

Reprezentantul Intermediarului  declară că, după cunoştinţa sa şi ca urmare a verificări lor rezonabile, 
prezentul Prospect oferă informaţi i conforme cu real itatea şi nu prezintă omisiuni de natură să afecteze 
semnificativ conţinutul acestuia . 

Nu este cazul, cu excepţia rapoartelor de audit prezentate în Prospect. 

--------+---------------------
1.4 Informaţii 
d in surse terţe 

1.5 Declaraţie 

Nu este cazul .  

Persoanele responsabile declară că acest Prospect a fost aprobat d e  Autoritatea d e  Supraveghere 
' Financiară în ca l itate,...de autoritate competentă în temeiu l  Regulamentu lui (UE) 1 1 29/2017, prin decizia 

nr. bSJ'; .7'9. O>. '2.o2/ 
Autoritatea de Supraveghere Financiară aprobă acest Prospect doar d in punctul de vedere a l  îndepl in ir i i  
standardelor privind caracterul exhaustiv, intel ig ib i l  şi coerent impuse prin Regulamentul (UE) 1 129/20 17 
ş i  Regulamentele delegate (UE) 979/2019 şi 980/20 19. Această aprobare nu  este considerată drept o 
aprobare a emitentu lu i  care face obiectul acestui Prospect. Prospectul a fost elaborat în conformitate cu 
a rticolu l  nr. 15  d in Regulamentul (UE) nr. 1 129/2017. 



Secţiunea 2: STRATEGIE, PERFORMANŢĂ şi M EDIU DE AFACERI 

2. 1 Informaţi i 
privind 
identitatea 
Emitentului  

I Den

_

u� i re� emitentulu '. : 2PERFORMAN� N ETWORK S.A. 
. . . . . . .. . . 1 Sediul social : Bucureşti , Bulevardul  Cornel iu  Coposu Nr. 6-8, Cladi rea Un im V1ew, EtaJu l  2, biroul I ,,ResCo-working09", Sector 3, Bucureşti, cod postai 030167. Sed iu l  societăţi i ,  aprobat prin hotărârea 

I AGEA nr. 2/23 .04.2021 completată de hotărârea Consi l i u lu i  de admin istraţie a l  Societăţi i nr. 3 din 
06.05 .2021 ,  este în curs de înreg istrare la Oficiu l  Naţiona l a l  Registrulu i  Comerţu lu i .  

Cod unic de identificare fiscală : 26405652 

Număr de înregistrare la Registru l Comerţului :  J40/493/20 10 

Identificatorul entităţi i  juridice (LEI) : 787200H7CCY07NXFB802 

Data de constituire :  18.0 1 . 20 10 

Durata de funcţionare: nel imitată 

Forma juridică a emitentulu i: persoană juridică română de drept privat organizată sub forma unei 
societăţi pe acţiuni  

Legîslaţia în temeiul  căreia îşi desfăşoară activitatea: emitentul funcţionează în conformitate 
cu leg i le române apl icabi le 

Website : https://2performant.com/ 

E-mai l :  i nvestors@2performant.com 

Telefon contact relaţia cu investitorii :  :+40 374 996 354 

Emitentul declară că informaţi i le de pe website nu fac parte din Prospect, cu excepţia cazulu i  in care 
aceste informaţi i sunt i ncl use, prin trimitere, în Prospect. 
--------+--------------------- ·-·---·-·--·-·-

2. 1 .1  Modificări 
semnificative 
ale structurii de 
finanţare 

2.1 .2 Modal ităţi 
de finanţare 

Infcrrnaţll privind ff1Gdlficările sernn ificative aie striJcturlî de lr11prucnut  ş ;  de fin2nţart; a 2r11it(�r�tJ lu i  "în :·e9 i:;trate de 
la sfârş:tul ultirn2i csrioad1; financ:are ;.:entru care: au fos� fumizat<; inforrrnţii iri documentul (le îmeg:st;-;o;r2 . 
De la sfârşitul exerciţiu lu i  financiar încheiat la 3 1 . 12 .2020, nu s-au înreg istrat modificări sem nificative 
ale structurii de împrumut şi de finanţare a Emitentulu i . 

În cursul anulu i  2020, datori i le totale ale societătii au  scăzut cu 1 1  %, ajungând la 2, 18 mi l ioane lei, 
influenţând pozitiv atât solvabi l itatea, cât şi l ich id itatea 2Performant. În consecinţ�, rata de îndatorare 
a scăzut, de la 52% în 2019, la 38% în 2020, confortabi l sub interva lul optim .  

În 2020 compania nu a avut datori i p e  termen l ung 

i"lodal ităţi de finanţare p:-econiz0te a!e acti11ităţilor emitentu lu i .  

Este esenţia l  pentru dezvoltarea companiei ca aceasta să poată valorifica rapid oportunităţi le care pot 
apărea în pieţele "în care compania este prezentă sau 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 d inamism şi sunt printre primele care adoptă noi 
tendinţe şi modele, i novarea şi atitudinea de first mover reprezintă unele dintre ingred ienteie care au 
condus la creşterea accelerată a societăţii din ultim i i  an i .  

De aceea, implementarea strateg iei de dezvoltare a Emitentulu i  se real izează printr-un m ix de in iţiative 
şi proiecte de creştere demarate deja şi care vor fi continuate şi dezvoltate pe termen med iu .  Acestea 
vor fi susţinute atât prin majorarea de capita l  care face obiectul  prezentului  Prospect, cât şi d in fonduri 
propri i ,  respectiv prin finanţări de pe piaţa de capita l  prin una sau mai mu lte emisiuni de obligaţiun i  cu 
o va loare tota lă de până la 15 .000.000 lei care urmează sa fie emise în ani i  2021-2022. De asemenea, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionari lor întrunită la 22 .03 .2021 a aprobat contractarea de 
împrumuturi în valoare maximă de 5 m i i .  lei . 



2.2 Prezentare generală a activităţilor 

2. 2 .1  Strategia 
şi obiectivele I O descriere a strategiei de afaceri ;i a obiectivelor strategice a:e erriter.tu lu !  (atât n''ililci:.m;, cât şi nefirianciare) . 

f.\ce<estă desc.-ic 1·e ţin: seama .• �: vii�oa ::le pro�;�';�'! şi"fJ.erspc<;tive a!e 2m:t2r.ttnui . Dacă e�:te c2zu1, descriere<: ţine 
. seama de mediul  de i egleme, aare m c ... , e  1ş1 oe"' aşoa . a  act1vm;n:e2 e.nit-=,1tuL 

2Performant este o companie româneasca de tehnolog ie de tip growth care dezvoltă, operează şi 
monetizează un produs propriu - platforma integrata de marketing afi l iat şi influencer marketing 
2performant.com.  Prin  aceasta platformă business-uri le pot apela la  parteneri, afil iaţi ş i  infl uenceri, cu 
care pot lucra prin cele 2 modele de colaborare disponibi le în acest moment: marketi ng afi l iat şi 
i nfluencer marketing . 

În 12 ani de activitate, 2Performant a i ntermediat, prin platforma să tehnolog ică 2Performant.com, 5,7 
mi l ioane de tranzacţi i în va loare de 242 mi l ioane de euro pentru aproape 800 de jucători d in eCommerce 
d in România şi d in  reg iune.  Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă loca lă de 
trafic pentru magazinele onl ine d in România, aducând lunar peste 4,5 mi l ioane de clickuri pentru cei 
aproape 800 de clienţi, d in  peste 30 de i ndustri i ,  care fac parte d in portofol iu l  2Performant. În total, 
2Performant a adus peste 440 mi l ioane de cl ickuri pentru magazinele onl ine şi a plătit 16,5 mi l ioane de 
euro sub forma de comisioane către afi l iaţi i din platformă . 

2Performant este parte d in  Noua Economie, defin ită de digita l izare şi democratizare, în care abi l ităţi le 
dig itale şi noile moduri de l ucru şi de colaborare între oameni şi organ izaţi i stau la baza unor noi modele 
de business care generează oportunităţi noi în întreaga lume. Viz iunea este cea care condus la lansarea 
primei reţele de afi l iere d in  România - pe atunci 2Parale, astăzi 2Performant, la formarea pieţei de profil 
şi la dezvoltarea afaceri i până în ziua de astăzi . 

Modelul de business 2Performant este axat în jurul tehnolog iei pe care se bazează platforma 
2Performant.com, tehnologie pe care compania o dezvoltă şi îmbunătăţeşte, o operează şi monetizează 
prin intermediu l  celor două produse - marketing afi l iat şi infîuencer marketing . Concret, 2Performant 
pune la dispoziţia compani i lor şi antreprenori lor sau specia l işti lor în dig ita l  i nfrastructură tehnologică, 
cadrul lega l şi fisca l şi know-how-ul  pentru a putea colabora în mod eficient, corect şi transparent, în 
beneficiu l  tuturor părţi lor. Compania a investit până acum peste 1 mi l ion de euro în tehnologie pentru 
creşterea performanţelor, eficientizarea proceselor, lansarea unei platforme de influencer marketing, 
uşurarea şi îmbunătăţi rea experienţei de uti l izare (UX & UI) . Platforma 2Performant.com a reuşit să 
va lorifice până în prezent cu succes oportunităţi le pe care le-a adus creşterea rapidă a comerţulu i  on l ine 
şi doreşte să profite în continuare de fereastra de oportunitate d in următorii an i  prin exti nderea în 
pieţele d in regiunea Europei Centra le şi de Est. Abordarea acestor pieţe se va face eficient şi rapid, în 
ritm cu finanţarea obţi nută . 

Pentru perioada 2021- 2022, societatea preconizează să investească în acest sens aproximativ 1 mi l ion 
de euro în in iţative de consol idare şi de creştere pe piaţa d in România, proiecte de creştere a venituri lor 
din pieţele externe, în dezvoltarea unui nou mod de atribu i re a conversi i lor şi în dezvoltarea platformei 
2Performant.com . 

, Potrivit profi lu lu i  de afacere de tip "growth", în această etapă eforturi le managementulu i  sunt 
concentrate pe creşterea accelerată . Acest lucru presupune investiţi i şi sacrificarea profituri lor i mediate 
în favoarea unei cifre de afaceri şi a unor profituri vi itoare semnificativ mai mari . 

Efectul pozitiv a l  i nvestiţi i lor şi obţinerea economi i lor de scară vor începe să se reflecte la nivelul 
profitabi l ităţi i începând cu anul  2023. Din acel moment, creşterea costuri lor operaţionale şi costuri le cu 
activitatea de cercetare şi dezvoltare vor scădea . 

Prin urmare, societatea estimează că va atinge un profit net de 6 .8 mi i  RON în 2025, cu o marjă a 
profitul ui de 9. 1%.  

Obiectivul 2Performant este acela de a deveni, pe  termen med iu, un partener strategic pentru 
activitatea de marketi ng a branduri lor d in e-commerce şi d in a lte i ndustri i cu potenţia l  de tracţiune mare 

I 'fn mediu l  onl i ne, d in Romania şi d in regiunea Europei Centra le şi de Est. În acelaşi timp, 2Performant 



2. 2.2 
Activităţi le 
principale 

I îşi propune să îşi menţi nă poziţia de ! ider a !  pieţei !ocale de marketing afi ! iat ş! să continue să conducă 
prin educaţie şi responsabi l itate . JI Astfel, prioritatea în următori i an i  o va reprezenta produsul de marketing afil iat, produs va l idat cu 
potenţial  de creştere rid icat, în specia l  în contextul accelerări i comerţulu i  onl i ne la nivel globa l .  

I În ce priveşte piaţa d in România, obiectivul este acela de a capta creşterea d in e-commerce ş i  de a 
va lorifica potenţia lu l  eva luat pentru această piaţă, în ritm cu dezvoltarea comerţului onl ine aşteptată, 
estimată într-un interval de 15%-30% în următori i ani . 

În plus, 2Performant îşi propune, pe termen mediu, să îşi crească venituri le d in pieţele d in  regiunea 
Europei Centra le şi de Est, care acum se situează la aproximativ 1 1  % d in ven ituri le societăţi i .  

Totodată, echipa d e  management 2Performant este ş i  va rămâne deschisă la noi oportunităţi .  Sectoarele 
de tehnologie, marketing dig ita l  şi e-commerce sunt caracterizate de dinamism şi sunt printre primele 
care adoptă noi tendinţe şi modele. Inovarea şi atitud inea de first mover sunt în ADN-u l  societăţi i şi al 
brand-u lu i  2Performant şi reprezintă unele dintre ingredientele care au condus la creşterea accelerată 
a societăţi i d in  ultim i i  ani. Aşadar, este esenţial pentru 2Performant să urmărească şi să monitorizeze 
în permanenţă tendinţele din pieţele relevante, să identifice şi să va lorifice oportunităţi le majore care 
pot genera va loare pe termen mediu l  şi lung.  

Activităţi le principa le :  cod CAEN 6209, „Alte activităţi de servici i privind tehnologia informaţiei". 

Platforma 2Performant. com reprezintă spaţi u l  de întâ ln i re şi de colaborare a magazinelor onl ine cu 
specia l işti i în d ig ita l care au competenţa de a genera vânzări .  Prin această platformă tehnologică, 
2Performant operează şi monetizează cele două produse actua le ale compan iei, care reprezintă 
moda lităţi de colaborare între uti lizatori i  platformei (advertiseri, afi l iaţi şi influenceri ) :  Marketing afi l iat şi 
Influencer marketing. 

� Marketing afi l iat 

Pe scurt, marketingu l  afi l iat presupune promovare plătită la cost pe vânza re (cost per sa le). Cu alte 
cuvi nte, aceasta reprezintă moda l itatea de colaborare dintre un brand (în genera l  magazin onl ine) şi 
specia l işti i în dig ita l  care pot trimite potenţia l i  c l ienţi către magazine pri n diverse forme sau proiecte de 
promovare onl i ne, prim ind în sch imb un comision pentru vânzările generate. Pentru branduri, 
marketingul afi l iat este probabi l cel mai eficient instrument de promovare şi vânzare, iar pentru 
specia l işti, este cea mai s implă modal itate de a câştiga bani folosind timpul ,  ban i i  şi competenţele de 
dig ita l  marketing . Platforma 2Performant.com intermed iază această relaţie, făcând-o simplă, corectă şi 
bazată pe performanţă .  

Cum funeţlerează? 

2 PERFORMANT 
lH'Jl:ft 

În ceea ce priveşte ca l itatea de advertiser, aceasta este atribuită în genera l  magazinelor care operează 
în med iu l  on l ine, printre advertiseri i activi pe platforma 2Performant numărându-se :  Elefant, Decathlon, 
Libris, DyFashion, Somproduct, Answear, Kitunghi i ,  Vivre, BestVal ue, FashionDays, Lensa, Nichiduta, 



li Orange, Hervis, Noriei, Vivre, Cărtureşti, Depurtat, epantofi, Litera, Evcmag, Notino, TopShop, 
Provident, F64, Esteto, Farmec, Various Brands, iHunt, Watchshop, Chicco etc. 

I Afi l iaţi i ,  uti l i zatori i platformei care promovează onl ine ofertele advertiseri lor cu care a u  intrat în relaţie 
de afi l iere, au  ca obiectiv să genereze trafic targetat în magazinele onl ine a le acestora,  fi ind remuneraţi 

I în momentul în care un vizitator trimis de ei rea l izează o achiziţie pentru advertiser. 

Afi l iaţi i pot fi persoane fizice sa u juridice care activează pe piaţă sub diverse forme, cum ar fi :  
Site-uri d e  conţinut - genera l ist sau commercia l  (blogg ing, proiecte dedicate); 
Specia l işti PayPerCl ick (Google şi Facebook ads); 
Publ isheri (zia re, televiz iun i ,  publ icaţi i on l ine etc.);  
Specia l işti sau fi rme de emai l  marketing; 
Proiecte de cashback şi coduri de reducere (vouchere); 
Agregatoare de produse pe o anumită industrie; 
Comparatoare de preţuri; 
Comunităţi de shopping pe reţelele de social izare .  

Previzibi l itatea asociată costuri lor şi vol umelor serviciu lu i  oferit generează o tend inţă de creştere a 
număru lu i  de afi l iaţi de la o perioadă la alta, printre aceştia putând fi menţionaţi : Myblog . ro, Lovestyle .ro, 
Fashion8. ro, Bookuria . i nfo, Bonusway. ro, Andreea Ba laban, Use-beez.com, Sti ri leprotv.ro, Kud ika . ro, 
Okazi i . ro, ING Bazar, Revolut, KelkooGroup, Picod i ,  Shopping24 etc. 

I La nivel i nternaţiona l ,  acest sistem de publ icitate funcţionează de aproape 30 �e ani ,  Amazon fi i nd unul 
d intre branduri le cu renume care uti l i zează marketingul afi l iat din anul 1996. In România, marketingu l  
afi l iat a început în  2008, concept i ntrodus pe piaţă prin platforma 2Parale. ro, care a devenit între timp 
2Performantcom.  În prezent, aproape 800 de branduri fac afi l iere pri n 2Performant. 

Uti l i tatea acestu i produs derivă din accesul necondiţionat la platformă atât pentru afi l iaţi, cât şi pentru 
compan i i le i nteresate de comerţul onl ine. Sistemul de operare al platformei contorizează în permanenţă, 
şi prezintă în timp real ,  vânzări le generate prin intermediu l  acesteia .  

Mecanismul de tarifa re este unul  axat pe stimularea afi l iaţi lor, compan i i le remunerând prin comisionare 
doar vânzări le efectiv generate prin platformă (comision la vânzare) .  Comisionul aferent servici u lu i  de 
i ntermediere este ca lculat ca procent d in venituri le obţinute de afi l iaţi (între 20% şi 40% d in  acestea), 
respectiv, procent din vânzări le rea l izate de compani i le advertiseri prin afi l iaţi i 2Performant (aprox. 2%) . 
Raportat la vânzări le generate prin platforma 2Performant, comisionul companiei reprezintă aproximativ 
2% din vânzări . În baza abona mentelor pre-pay şi post-pay plătite de către compani i ,  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 abonamente 2Performant pentru compan i i  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 imensiun i  mari sau cl ienţi pentru · care vânzări le on l i ne sunt i mportante, care in iţiază şi derulează 
campani i  de promovare în mod curent şi/ sau de amploare :  

-
FBCllltăţl Start Up Performer Plus Entetptlae 

Prima lur.J. gratuită „ ,/ 
w . .... � -- "' """""''"'""' ..... ' 

Număr nelimitat de afilia li „ 

lnvitaţiL�ună către atma�i din Affiffate Ranking 1 0  20 

A'işare în Advertiser Ranking ,/ ,/ 
--------------------··--··---· ·----·-·-· 

Acces la recrutare afiliaţi 
Mesaje/lună care se trimite către toţi afiliaţii o<lată. prin platformă 

Numă-r nefimitat de mesaje one-to-one între ofrent şi afiliaţi 
Statisti<:i în timp real 

WOO<shop marketing afiliat 
Includere în newsletter-ul trimis către toată baza de date a 

2Pertomiant care anunţă programele nou lansate 
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Dinam ica şi complexitatea reţelei 2Performant.com permite operarea eficientă a managementu lu i  
programulu i  de afi l iere. Aceasta asigură evidenţe în ti mp rea l ,  recrutarea ş i  fidel izarea comunităţii de 
afi l iaţi şi advertiseri , abordare de t ip gamification şi posib i l itatea de a lucra simultan pe mai multe pieţe 
d in aceeaşi platformă . 

Ma i  mult decât atât, platforma cuantifică în permanenţă activitatea derulată prin i ntermediu l  acesteia 
uti l izând diverşi i ndicatori care sunt u lterior evidenţiaţi publ ic, asigurând relevanţă şi transparenţă . Aceşti 
i ndicatori abordează va lori precum :  va loarea medie a comisioanelor d in vânzări, va loarea medie a 
comenzi lor etc. 

Toate aceste funcţional ităţi, împreună cu nivelu l  r idicat de motivare şi impl icare a afi l iaţi lor, reprezintă 
diferenţiatori puternici ai 2Performant atât piaţa d in România cât şi pe pieţele europene. 

) Marketing afi l iat în relaţia cu parteneri i internaţionali 

I Versiunea în l imba engleză a platformei şi opţiunea pentru moneda euro, a lături de posib i l itatea de 
tranzacţionare în moneda fiecărei ţări deservite, au creat premisele necesare pentru extinderea 



2.2.3 Pieţele 
principale 

I 2Performant pe piaţa europeană . Fie că vorbi m de branduri i nternaţ!onale care vând pe piaţa din 
România sau de branduri româneşti care se extind în Europa, 2Performant faci l itează colaborarea / acestora cu ta lentele dig ita le d in pieţele ţintă . În pl us, comerţul on l ine intra-comunitar  poate acţiona ca / un accelerator pentru dezvoltarea afaceri i 2Performant pe pieţe externe, pri n platforma existentă . 

11 2Performant a testat cu succes implementarea unor parteneriate strateg ice cu diverşi jucători 
internaţiona l i  precum reţeaua de marketing afi l iat Tradedoubler. 

În 2020, 1 1  % din cifra de afaceri 2Performant a fost generată de marketing afi l iat pe pieţe externe. 

> Infl uencer marketing 

Produsul de Influencer Marketing reprezintă o nouă modal itate de colaborare între ta lentele dig itale şi 
branduri şi, pentru 2Performant, o nouă d irecţie de va lorificare a platformei tehnolog ice cu 
funcţional ităţi le sa le deja existente. 

Deşi în faze incipiente, produsul de infl uencer marketi ng a fost uti l izat de branduri cu prezenţă pe piaţa 
loca lă, precum :  Elefant. ro, Decathlon, Pampers, Otter, Fashion House, Litera , Engie, Librex, PlayStation, 
Tschibo, Smartbi l l ,  Zarea, Wel la, Cărtureşti, Esteto, Vivre, Lay's, ING, Orange, Old Spice etc. Cadrul 
tehnic a l  acestui produs este centrat pe infl uenceri şi prezintă o serie de avantaje pentru aceştia, cum 
ar fi :  oportunitatea de a a lege campani i le  dorite, absenţa clauzelor de exclusivitate din partea platformei, 
transparenta datelor, suport tehnic şi comercia l .  

Procesu l de rea l izare a unui  profi l de infl uencer pe platforma 2Performant, precum şi de apl icare la  

I campani i ie  d isponib i le în  platforma este unui  rapid, eficient şi s implu .  

Aportui la cifra de afaceri a companiei generat de acest servici u constă, în  esenţă, în  taxe impuse 
circuitu lu i  i ntegrat de setup, comisioane asociate bugetelor de influencer marketing, taxarea 
managementu lu i  campaniei  de influencer marketi ng şi alte taxe supl i mentare pentru servici i  conexe, 
precum strateg i i  de campan i i  cu influenceri sau propuneri creative.  

� Platforma tehnologică 2Performant.com 

2Performant a construit şi optimizează o platformă complexă, care oferă funcţional ităţi în mai multe 
zone, una d intre cele mai importante fi i nd cea de descoperi re de parteneri relevanţi, prin accesul la 
istoricul lor cu privi re la performanţa lor. O a lta funcţiona l itate esenţială este cea de d i recţionare a 
traficu lu i  uti l i zatori lor şi a atribuir i i  corecte a conversi i lor către afi l iatul care le-a generat, completată de: 
mesagerie internă, sistem de facturare pentru magazi ne şi de plăţi { incl ude ca lcu lu l ,  reţinerea la sursă 
şi plata impozitu lu i)  pentru afi l iaţi, sistem de import al produselor magazinelor şi export către afi l iaţi i 
acceptaţi . În plus, i nterfaţa programatică (API) permite accesarea datelor i mportante în timp rea l .  

În materie d e  Influencer Marketing, descoperi rea d intre parteneri , prin i ntermediu l  platformei, este unul  
d intre benefici i le esenţia le oferite de 2Performant.com. În plus, o parte i mportantă d in procesul de 
creare, management şi raportare pentru campani i  ie de influencer marketing a fost a utomatizată . Bugetul 

I
' pentru o campanie este încărcat în platformă, iar odată ce advertiserul aprobă l ivrabi lele încărcate de 

influencer, suma negociată de aceştia ajunge în contul acestu ia d in  urmă . 

2Performant activează pe piaţa de e-commerce din România, Bu lgaria şi Europa Centrală şi de Est. 

2Performant este astăzi l ideru l pieţei de marketing afi l iat d in România, reprezentând cea mai mare sursă 
locală de trafic pentru magazinele onl i ne.  2Performant şi-a asumat rolu l  de l ider şi de formator al acestei 
pieţe şi a promovat marketingul afi l iat drept unul d i ntre cele mai eficiente moduri de a cumpăra reclamă, 
pentru branduri ,  şi un mod simplu  şi corect de a câştiga bani, pentru talentele digita le .  

În 201 1, Societatea a intrat pe piaţa d in Bulgaria şJ de atunci abordează mai multe pieţe externe, di rect 
şi prin parteneriate cu reţele de afi l iere regionale. In 2020, 10,8% din cifra de afaceri a venit d in  pieţele 
externe (marketing afi l iat) . Performanţa pe piaţa românească a crescut cu 32% faţă de 2019, conform 



I cu previziun i le in iţiale, în timp ce pe pieţele externe, 2Performant a crescut cu 25%, depăşind estimări le 
in iţ iale de creştere de 20% de la an la an. Unul d intre obiectivele 2Performant pentru următori i ani  îl 

I reprezintă creşterea business-u lu i  prin extinderea prezenţei pe pieţele externe, 

2.3 Structura organizatorică 

2.3 .1  I Nu este cazul .  
Organigrama 
Grupului  

2.3 .2 
Dependenţa 
de alte 
entităţi 

2.4 Investiţii le 

2.4. 1 
Investiţi i 
semnificative 
până la data 
Prospectului 

2.4.2 
Investiţi i 
semnificative 
în derulare 

Nu este cazu l .  

O descriere a investiţi i lor sern�' �icatlv2 e l e  er.-litentu!u1  ( i r�clusiv cu<:m'::.; :nu i ) 1  d e  l a  sfâr�itu ; i:ei"io2dei vizate do: 
i nformaţi i le finariciare istorice induse l'r: 1Fos:�e,_;i: p.ftnă la dat.� documentu lu i  de i'nregistl'0 re . 
După ce în ultim i i  an i  a investit peste 1 mi l ion de euro în propria tehnologie şi îmbunătăţi rea experienţei 
uti l izatorulu i ,  în 2020, 2Performant a continuat pol itica de rafinare a tool-uri lor folosite : au fost rea l izate 
opti mizări pentru a uşura începerea colaborări lor între advertiseri şi afi l i aţi, dashboard-ul  a fost 
îmbunătăţit, a crescut transparenţa în selectarea afi l iaţi lor, a fost introdusă a utomatizarea în mesagerie, 
apl icarea la programe cu auto-aprobare pentru afi l iaţi şi a ltele. 

În 2020, aşa cum se vede şi în bi lanţ, 2Performant a continuat dezvoltări le în platforma tehnologică 
proprie, iar activele necorpora le au înreg istrat o creştere de 16,51  %, de la 2,4 până la 2,8 mi l ioane lei . 
Investiţi i le  reflectă dezvolta rea continuă a platformei tehnologice. 

În perioada ianuarie-apri l ie a anu lu i  202 1, compania a rea l izat investiţi i de aproxi mativ 620. 000 lei în 
proiectele pe care intenţionează să le fi nanţeze mai departe cu capita lu l  obţinut prin majorarea de capita l :  
in iţiative d e  creştere pri n produsul d e  marketing afi l iat pe pieţele d i n  România ş i  Bulgaria, parteneriate 
strategice cu jucători internaţiona l i  şi dezvoltarea unui  nou mod de atri buire a conversi i lor în 
2Performant.com. 
La acestea se adaugă investiţia constantă în tehnologia proprie care stă la baza platformei 
2Performant.com latformă tech e care corn ania o dezvoltă si o erează . 

O descriere a tnvesUtWor ltnportante aie 2n1!te;1tu �td aflate �h1 deru lare sau ţ.entru c2re au fost de}d asurnate 
argajan1eni:e fenne1 indus!\' n1etor.;a de fl11a ;:�:are �, a\.":�2stor.3 ( int2n,:ă sad extctnă)! dacă prezintă lr.1 portanţ;3 pentru 
act: .fitat�a emii:entuiu i .  

2Performant urmăreşte în perioada 202 1-2022 două d irecţi i  strateg ice majore : 
� pe de o parte, consol idarea şi creşterea pe pieţele d in România şi Bulgaria, în baza avantajelor 

competitive existente; 
� pe de altă parte, creşterea accelerată a venituri lor d in pieţele externe şi stabi l i rea bazelor 

exti nderi i companiei pe pieţele din reg iune. 

Pentru a finanţa planuri le de dezvoltare ale Societăţi i ,  Emitentul a demarat folosi rea pârghiei de finanţare 
specifică bursei ,  obiect al prezentu lu i  Prospect, respectiv majorarea de capita l socia l  cu aport în numerar, 
în sumă de 5 mi l ioane de lei . 



2.5 
Examinarea 
rezu ltatelor 
activităţii şi a 
situaţiei 
financiare · 

2.6 Informaţi i 
privind 
tendinţele 
recente 
semnificative 

I j Trebuie fwnizatâ de cătte emitenţii de titluri de capital  cu o c2pital izare bursieti.i rn3i  ma•e de 200 .000.0GO i:'.UR 
numai atunr:i dnci raportul 2v:lrr:in istracoriiot prezentat �i pregătit in conformitats cu < »t:cole!e J.9 şi 29 d in Di i"ecUva 
20 13/34/UE nu este inclus în prospectl,;i UE pentru crc.şt0;-;:) . 

Nu este cazul, având în vedere capita l izarea bursieră a 2Performant la data de întocmi re a Prospectulu i .  

O descrie;·e a celo,· rn.:ii semrZicati're tendinţe rc::cente GJre a•J :ifectat 
la sfârşitul ultimu!ui  e:cerciţiu f!:i: v1cia;· şi pâ»ă la dati'1 PmspectuluL 

costuri �12 �; preţurne de vânzare de 

2020 a fost un an defi nitori u pentru jucători i de e-commerce la nivel mondial, reg iona l şi loca l .  În 
contextul pandemiei de COVID- 19, piaţa de e-commerce a cunoscut o accelerare semnificativă în 
întreaga lume, inclusiv în reg iunea Europei Centra le şi de Est. Accelerat de pandemie, sectorul comerţulu i  
electronic d in România a fost estimat la 5,6 mi l iarde de euro în 2020, conform cifrelor oficia le GpeC şi  
ARMO (Asociaţia Română a Magazinelor Onl ine), cu 30% mai mult decât în 2019  când sectorul comerţului 
electronic românesc a depăşit pragul de 4,3 mi l iarde de euro. 

Totodată, în 2020, Europa de Est a înreg istrat cea mai mare creştere în sectorul eCommerce ( +27%), în 
t imp ce România a depăşit această creştere ( + 30% ), fi ind ţara cu cea mai rapidă creştere a acestui 
sector. Estimări le arată că eCommerce-ul va continua să crească într-un ritm rid icat, în specia l  în România 
şi în Europa Centra lă şi de Est. Există un decalaj mare între sectorul eCommerce din România şi d in 
reg iunea Europei Centrale şi de Est în genera l  şi pieţele d in Occident. Chiar şi îna inte de declanşarea 
pandemiei de COVID- 19, în România era aşteptată o creştere rapidă a pieţei de eCommerce . În acest 
context al creşterilor d in  sectorul eCommerce, marketingul afi l iat a jucat un rol important în vânzările 
onl ine şi va continua să a ibă perspective foarte bune şi în următori i an i .  

Conform GPec (Gala Premi i lor în  eCommerce), potrivit estimări lor principa l i lor jucători, comerţul onl ine va 
conti nua să crească şi în 2021 ,  cel mai  probabi l  urmând să depăşească pragul  de 6,5 mi l iarde de euro la 
fina lu l  acestui an, prin urmare va avea o creştere de 16%. Această estimare este confi rmată şi de alţi 
jucători, furnizori de soluţi i de plată sau comerţ electronic precum şi magazi ne onl i ne, ca re estimează o 
medie cuprinsă între 1 5-20%. 

De asemenea, marketi ngul  d ig ita l  a fost favorizat în 2020 şi este aşteptat să continue să crească peste 
media pieţei de marketing d in  România, cu peste 17% pe 202 1, conform Group M .  

În 2020, 2Performant a crescut cu 3 1  % comparativ c u  anul  precedent, în l i n ie cu piaţa . Pentru 2021 ,  
2Perfomant estimează o creştere cu 26% faţă de 2020, peste trendul pieţei . 2Performant i ntenţionează 
să rea l izeze acest l ucru prin creşterea vânzări lor în rândul uti l i zatori lor existenţi ai platformei 
.. 'co: •• :"-"·' ·'"··" ·'"�·'"-''"'··-"""'·'-'·' şi prin atragerea de noi cl ienţi . Mai mult, 2Performant vizează o creştere de 65% a 
venituri lor de pe pieţele externe începând cu 202 1 .  Aceste creşteri vor fi susţinute de i nvestiţi i le  care vor 
fi efectuate în urma operaţiun i i  majorare de capita l  prin aport în numerar. Performanţa înreg istrată de 

, 2Performant în T1 202 1 confirmă evolutia vizată pentru 202 1 .  

În anu l  2020, 2Performant a intermediat peste 1 mi l ion d e  vânzări, în va loare d e  peste 5 0  d e  mi l ioane de 
euro, pentru magazinele on l ine din platformă . Numărul efectiv a l  magazinelor online care au înreg istrat 
vânzări prin intermediu l  2Performant (advertiseri) a crescut în 2020 cu 2,3% faţă de anu l  anterior, 
ajungând la 785. Pri ntre cl ienţi i noi ai 2Performant în 2020 se numără şi branduri mari precum Auchan . ro, 
Decathlon. bg, Asus. ro, Dr. Max. ro, Footshop.ro, Perfect-Tour. ro şi iabi let . ro. În plus, 2Performant a stabi l it  
un parteneriat cu Tradedoubler, reţea de afi l iere cu prezenţă reg iona lă .  Parteneriatul presupune o 
integrare tehnică între cele două reţele şi faci l i tează colaborarea 2Performant cu brand-uri prezente pe 
pieţele d in  România şi Bulgaria precum epantofi . ro, modivo. ro, obuvki . bg şi modivo .bg .  

În ce priveşte afi l iaţi i d in  platforma 2Performant.com, 3 .445 d e  nativi digita l i  au  câştigat 3,4 mi l ioane de 
euro din comisioane prin i ntermediu l  2Performant, cu 26,8% mai mult ca în 2019 .  Cu ocazia Black Friday 



1 2020 - eveniment anual de referi nţă pentru piaţa românească de eCommerce - 1 . 225 de nativi d ig ita l i  au  
promovat ofertele magazinelor afi l iate d in  platforma 2Performant.com. Per tota l, în  săptămâna Black 

I Friday (9- 1 5  noiembrie 2020), români i  care au  făcut afi l iere prin 2Performant au rea l izat comisioane în 
va loare de 1 , 17  mi l ioane de lei, în creştere cu 1 5,25% faţă de anu l  trecut. 

I În afara celor mai  sus prezentate, în primele patru lun i  ale anu lu i  202 1 nu au fost identificate a lte tendinţe 
cu impact semnificativ asupra preţuri lor, costuri lor, vânzări lor sau activităţi i Societăţi i .  a 

2.7 Previziuni sau estimări privind profitul 

2.7 .1  
Previziuni 

Î . 1  cazu l în care Emit0ntt.i a oublicat o previziune sau o estimare privind orofitul 
resţxocUva previziu11e sau es!:i rr.ar;.o es\:e inclusă ki Prospect 

:'i' Previziuni  pentru 2021 

este î>ica ;,, ,: igoare şi \ra labi iă), 

Bugetul de venituri şi cheltu iel i  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 profitabi l itatea ci continuarea investiţi i lor în dezvoltarea 
afaceri i .  

BVC 2021 * Suma (lei) 

Venituri d in exploatare, d in care : 
Cifra de afaceri 
Venituri d in producţia de imobi l izări necorpora le şi corporale 

Cheltuiel i  d in  exploatare 
Rezultat operaţional 
Rezultat financiar 
Rezultat brut 
Rezultat net 

27.752.409 
25. 585. 366 

2 . 1 67.043 
28.474.456 

(722.047) 
(30. 702) 

(752. 749) 
(752.749) 

*Bugetul de venituri şi cheltuiel i  pentru 202 1 incl ude şi se bazează pe fina l izarea cu succes a operaţiun i i  
de majorare a capita lu lu i  cu 5 mi l ioane lei . 

) Previziuni  pe termen mediu 

Estimările conduceri i Emitentu lu i  privi nd rezultatele financiare viitoare, în vigoare şi va labi le, au  fost 
publ icate în decembrie 2020 cu ocazia l istări i tehnice, în cadrul Memorandumulu i  pentru admiterea 
acţi uni lor ia tranzacţionare în cadrul SMT. 

Potrivit aceleiaşi surse, profi lu l  afaceri i 2Performant fi i nd de tip growth, efectul pozitiv al investiţi i lor şi 
obţinerea economi i lor de scară vor începe să se reflecte la nivelu l  profitabil ităţi i începând cu anu l  2023. 
Din acel moment creşterea costuri lor operaţionale şi a costuri lor cu activitatea de cercetare şi dezvoltare 

, (R&D) va scădea . Prin urmare, Societatea estimează că va atinge un profit net de 6,8 mi i  RON în 2025, 
cu o marjă a profitulu i  de 9. 1 %. 

Marja profitu lu i  net mediu estimat de societate pe perioada 2021-2025 este de 2 . 53%, nivel relativ redus, 
dar justificat prin investiţi i le semnificative în expansiune şi tehnologie proprie d in  următoarea perioadă . 
Necesarul de finanţare aferent expansiun i i  rapide generatoare de cheltu ieli de investiţi i mai i ntensificate 
în aceşti 2 an i  va afecta negativ profitabi l itatea imediată a afaceri i .  Totodată, societatea estimează o 
creştere constantă a profitabi l ităţi i începând cu 2023 ca urmare a scalări i  afaceri i .  

Tipul afaceri i ş i  potenţia l ul de  creştere fac ca focusul managementulu i  pe termen mediu să fie axat în 

I principal pe creştere şi extindere. În 2025, societatea estimează o va loare terminală neactualizată de 
49. 144.447 lei, ceea ce reprezintă un multip lu de 7 . 18  ori profitul net înregistrat în acelaşi an .  

I 



2.7.2 
Principalele 
ipoteze pe 
care 
Emitentul şi-a 
bazat 
previziunea 

2022 2023 2024 2025 
�E�şt�E�? �if'..�i �� ?.fa��r.i .................. .. . .. 27,�� ............. . .  ?�1�� ��'�·�·-·· ·- ��,�� ·-- . 

Cifra de afaceri 32.723.593 42. 187.446 55.656.772 755.094.931 
- - - - - - � - - - - - - --- - - - - - ·  - - - - - - - - - - - · - · · - ·· - - - · · - - - - - - - -� - � - - --,- · · · - - - - ·- ·  - ·  - -- - - - . · - - - - - - · '  - - -

--�-r9fi! op��tiE.��I _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  _::?�:.Q.�� _ _ _ _  J��:�2.?„ _ _ _ _ _  !: 9�2:12.0.? _ _ _ _ _ _  6�-�?.:.C!.O.? . . _ 

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

Proiecţi i le financiare estimate de către Emitent pentru perioada următoare sunt corelate cu evoluţia şi 
tendinţele sectoru lu i  tech din care acesta face parte. Astfel, s-au l uat în considerare următorii factori : 

strategia pe termen scurt şi mediu furnizată de către management, transpusă în planuri le de 
extindere vi itoare ale societăţi i conform estimări lor indicatori lor cheie furnizate de management 
şi nive lu l  i nvestiţi i lor preconizate; 

- factori i  macroeconomici ; 
- situaţia financiară actua lă şi vi itoare a societăţi i ,  evoluţia în timp a acesteia ; 

tendinţele d in sector. 

Emitentul preconizează că cifra de afaceri a Societăţii va evolua menţinâ ndu-şi ritmul accelerat de 
creştere, cu o creştere medie compusă anuală de 30% estimată pentru perioada 202 1 -2025, prin 

I 
consol idarea vânzări lor pe piaţa internă şi extinderea pe pieţele externe din zona CEE. Potenţia lu l  pieţei 
este ridicat, ţinând cont de gradul  de penetrare a dig ital izări i şi eCommerce-ulu i  d in România şi la nivel 
regional, respectiv de trendu l  actua l de accelerare a pieţei de dig ita l marketing, care se preconizează că j se va menţine şi pe termen mediu şi lung.  

Societatea consideră că ritmu l  accentuat de creştere este susţinut de către contextul favorabi l  sectoru lu i  
în care activează : afacerea este 100% onl ine, domeniu l  se află pe un trend ascendent puternic în ultim i i  
ani ,  iar migrarea către onl i ne este accelerată de pandemie. Societatea, ia rândul său, este avantajată de 
faptul că deţine produsul propriu, dezvoltând şi i nvestind în mod continuu în tehnologia proprie. 

Astfel, pentru piaţa locală, care reprezintă acum peste 85% din business, conducerea societăţi i estimează 
o creştere medie anuală de 22% pentru următori i 5 an i .  Piaţa externă, care reprezintă acum peste 10% 
din business, este previzionată să crească în medie cu 65% pe an prin adresarea a 2-3 pieţe noi, acesta 
fi ind unul  d intre obiectivele strategice ale societăţii pentru perioada 2021 -2025. La finalul perioadei 
estimate, piaţa externă va genera peste 30% din business. 

Aşadar, managementul se aşteaptă la o creştere de aproape 4 ori a cifrei de afaceri în următori i 5 ani, 
în contextul păstrări i poziţiei de l ider în Remania şi Bulgaria, a l  i ntrări i  şi dezvoltării pe încă 2-3 ţări din 
CEE precum .  

Având în  vedere prezenţa sol idă pe  piaţa d in Bulgaria ş i  adresarea altor pieţe externe prin parteneriate, 
i nvestiţi i sau achiziţi i ,  se anticipează o creştere a ponderi i venituri lor de pe piaţa externă de la 10% -
nivelu l  actual, la 32% în 2025 .  De asemenea, se estimează o creştere a ponderi i venituri lor d in activitatea 
de influencer marketing - o piaţă relativ nouă, dar promiţătoare - de la 2% în 2020 la 6% în 2025, în 

I
' timp ce ponderea veniturilor d in  marketing afi l iat pe piaţa i nternă în tota l cifra de afaceri se va d im inua 

de la 88% la 62%. 



2.7.3 
Declaraţie 
privind 
prognozele 

Proiecţia structurii veniturilor prognozate de companie 

� . .  ' /)  

· ftl'. ' 

2Cl 1 

• Pîaţ<t internă Piaţa externă lnfluencers • A!teb 

Sursa: conducerea societă,tii 2Performant Network S.A. 
Previz iuni le Emitentului ţin cont de condiţi i le  macroeconomice actua le (criza actuală determinată de 
COVID- 19, rata dobânzilor mici, migrarea către onl ine a consumatorilor) precum şi de factorii specifici ce 
influenţează societatea : sectorul d in care face parte, situaţia ech i l ibrulu i  financiar, gradul de îndatorare 
scăzut, l ichid itatea cu o evoluţie favorabi lă, strategia conduceri i ,  randamentul vi itoarelor i nvestiţi i ,  
rezultatele aşteptate în urma investiţi i lor 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  stabi l izări i cheltuiel i lor şi generări i  venituri lor supl imentare antrenate de 
expansiunea afaceri i ,  managementul preconizează o marjă EBITDA de 13 .3% pentru anul 2025 .  EBITDA 
este i nfluenţat în primi i  ani  de investiţ i i le făcute, o proporţie importantă a acestora având un  caracter 
operaţiona l .  

Marja EBITDA pentru liniile de business 

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

Conducerea Emitentulu i  declară că estimarea privind profitul a fost elaborată şi pregătită pe o bază care 
este atât comparabi lă cu informaţi i le financiare istorice, cât şi conformă cu pol itici le contabi le ale 
Emitentu lu i .  Declaraţia privind prognozele 2Performant este disponibi lă pe site-ul emitentulu i ,  
https: li ro. 2performant. com/i r-q uvernanta-corporativa/ 



Secţiunea 3 :  FACTORII DE RISC 

Investiţia în acţiun i le 2Performant Network S.A. impl ică un n ivei de risc a cărui eva luare presupune o anal iza atentă a factori ior 
de risc şi a informaţi i lor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Factori i de risc constau în acele elemente, situaţi i 
sau condiţi i  interne sau externe care pot afecta, prin natura ior, rezultateie aşteptate asociate activităţi i antreprenoriale sau 
investiţiona le. Orica re d i ntre factorii prezentaţi ma i jos ar  putea avea un impact negativ mai mult sau mai puţin important 
asupra activităţi i ,  situaţiei financiare sau rezultatelor Emitentulu i ,  respectiv asupra preţulu i  de tranzacţionare şi l ichidităţi i 
acţiun i lor sa le, care ar  putea determina pierderea parţială sau totala a investiţiei de către potenţia l i i  investitori . 

Prezenta secţiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activităţii emitentulu i ,  pe care acesta le consideră a fi cele mai 
relevante pentru investitori, în vederea l uări i  unei decizi i de investiţie .  Enumerarea factorilor de risc din aceasta secţiune este 
rea l izată, d in perspectiva Emitentu lu i ,  în ord inea importanţei după probabi l itatea material izări i  riscu lui şi impactul negativ 
asupra activităţi i şi performanţei Societăţi i .  Totuşi , aceasta nu este exhaustivă,  fi ind posib i l  ca şi a lte elemente, care fie nu sunt 
cunoscute persoanelor responsabile pentru informaţi i le d in acest Prospect, fie sunt considerate irelevante la momentul actual ,  
sa poată avea consecinţe asupra investiţiei în acţiun i .  

Investitorii trebuie sa întreprindă d i l igentele necesare în vederea une i  evaluări propri i asupra oportunităţi i i nvestiţiei ,  în  raport 
cu nevoile, aşteptări le, d isponib i l ităţi le băneşti şi obiectivele investiţionale propri i .  

3 . 1  Riscu ri 
de natu ră 
operaţională 

3. 1. 1 Atragerea, păstrarea şi motivarea personalului  cal ificat este un activ important 
pentru sistemul de cercetare- dezvoltare-inovare al societăţi i, vector de 

I competitivitate şi dezvoltare continuă a afaceri i societăţi i .  

I Atragerea, păstrarea ş i  motivarea persona lu lu i  ca l ificat este · un activ i mportant pentru sistemul de 
cercetare-dezvoltare-inovare a l  companiei ,  vector de competitivitate şi dezvoltare conti nuă a afacerii 

· companiei . 

În contextul dezvoltări i industriei IT, nivelu l  de abordare a forţei de muncă şi-a i ntensificat 
competitivitatea, intervenind riscul de pierdere a angajaţi lor cheie. Stab i l itatea platformei şi, prin 
consecinţă,  nivelu l  de performanţă al activităţi i companiei depinde, în mare măsură,  de existenţa unei 
ech ipe tehnice specia l izate. Prin urmare, mod ificări le survenite în arhitectura organizatorică a resursei 
umane poate genera efecte negative asupra activităţi i 2Performant. 

Pentru a asigura absorbţia şi retenţia personalu lu i  experimentat şi cu potenţia l ,  compania a implementat 
un sistem de rem unerare motivant, asigură flexib i l itate în programul  de muncă, acces la cursuri, tra in ing
uri şi workshop-uri de dezvoltare. De asemenea, 2Performant a propus acţionari lor să i deru larea unui 
program de stimulare a angajaţi lor de tip Stock Option Plan, foarte popular ·1n economi i le avansate şi cu 
precădere între compani i le  de tehnolog ie. 

3.1 .2  Asigurarea stabi l ităţii sistemelor 

1 Mecanismul de funcţionare a platforme! 2Performant.com se subordonează principiu lu i  conti nuităţi i ,  
asigurând accesib i l itate în orice moment, iar orice întrerupere în activitatea de funcţionare generează 
efecte nefavorabi le asupra rezultatelor. Din perspectiva obiectivulu i  de creştere a număru lu i  de cl ienţi şi 
a tranzacţi i lor active în platformă, este primordia l  ca toate componentele platformei, atât externe cât şi 
interne, să funcţioneze corespunzător. Există riscu l ca a rhitectura curentă să nu încorporeze redundanţa, 
capacitatea şi agi l i tatea necesare la nivelu l  tuturor dispozitivele uti l izate de către companie, pentru a 
putea susţine dezvoltarea sustenabi lă a afaceri i .  

2Performant previne apa riţia unui  astfel d e  risc prin investiţi i constante î n  mentenanţa serverelor, în 
adoptarea de tehnolog i i  noi, în îmbunătăţi rea arhitecturi i sistemelor, şi respectiv, pri n ajustarea 
resurselor în raport cu expansiunea ecosistemulu i  deservit. În ega lă măsură, monitoriza rea performanţei 
şi scalări i ,  precum şi celeritatea în revizui rea tehnică sunt factori care subscriu princip iu lu i  prudenţei 
asumat de companie. 



3. 1.3 Atribuirea conversii lor 

Rentabi l itatea platformei de marketing afi l i at depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de a atribui 
1 corect şi exhaustiv conversi i le generate de către afi l iaţi . De asemenea, modu l  în care această tehnologie I este integrată în sistemele tehnice a le cl ienţi lor este un factor decisiv în măsurarea corectă a traficului ş i  

conversi i lor, şi 'în alocarea comisioanelor afi l iaţi lor şi companiei . 

/ În contextul creşterii preocupări lor pentru siguranţa datelor personale şi pentnj acordarea expl icită de 
către uti l izatori, către compani i ,  a dreptulu i  de a stoca informaţii despre activitatea lor, există riscul 
inactivităţi i ,  tota le sau parţia le, a tehnologiei uti l izate de companie ca urmare a i ntensificăr i i  restricţi i lor 
impuse de producători i de navigatoare sau de sistemele de operare . 

Există o tendinţă de migrare a eCommerce-u lu i  d in  browser către a lte med i i , precum telefoane mobile, 
pri n diverse apl icaţi i .  Astfel, este necesară adaptarea tehnologiei curente pentru a permite înreg istrarea 
conversi i lor d in aceste medi i ,  şi impl icit adaptarea la produsele şi necesităţi le specifice acestor medi i ,  
aspect care sol icită un efort investiţional semnificativ. De asemenea, riscul de neasimi lare promptă a 
modificări lor operate la nivelu l  tehnolog iei de către cl ienţi este inerent activităţi i 2Performant, cu efecte 
asupra nivelu lu i  reputaţiona l .  

2Performant asigură min i mizarea acestui risc pri n acţiuni de  optimizare a procesulu i  de atribuire a 
conversi i lor, pri n generarea unui  nou mod de atribuire a conversi i lor şi pri n scrutarea condiţi i lor de 
interacţiune a sistemelor de operare cu tehnologia de tracking a platformei . 

3. 1.4 Riscuri legate de produse şi servici i 

Particularitatea acestui risc derivă d in  sistemul de funcţionare al platformei 2Performant.com şi constă 
în surveni rea unor probleme tehnice, cu efecte asupra desfăşurări i  activităţi i operaţiona le a companiei . 
Impactul acestui risc este eva luat de către companie la un nivel redus, cu efecte în rândul colaboratori lor, 
iar soluţia identificată de 2Performant constă în investiţi i succesive în tehnolog ia operată şi celeritate în 
intervenţi i de remediere . 

Procesarea informaţi i lor într-o bază de date constituie un factor decisiv în procesul  de fidel izare a 
comunităţi i ,  iar orice factor care ar  putea pericl ita sistemul centra l izator de date poate constitui un risc 
inerent activităţi i companiei, cu efecte di recte asupra servici i lor oferite uti l izatori lor platformei . Crearea 
automată de copi i  pentru datele stocate este o procedură menită a amortiza impactul acestui risc 

Activitatea platformei poate fi compromisă de accesu l  neautorizat, prin atacuri cibernetice, erori sau 
omisi uni, cu impact asupra companiei şi uti l izatori lor. Reducerea acestui risc este asigurată pri n 
intermediu l  pol iţelor de asigurare şi a colaborări lor cu fi rme de IT ancorate în securizarea accesulu i  la 
i nformaţi i confidenţia le. 

Deşi piaţa globală de infl uencer marketi ng este în pl ină expansiune, proiectul de influencer marketing, 
dezvoltat de companie, are o pondere redusă în venituri le operaţionale, relevând l i psa de tracţiune pe 

, acest segment a l  pieţei naţiona le. 

3. 1.5 Proprietatea intelectuală 

Imobi l izări le necorpora le, cuprinzând drepturi de proprietate asupra tehnolog iei, deţin 49% din activele 
companiei, motiv pentru care riscul de dezvă lu i re, i ntenţionată sau accidentală, a datelor confidenţiale, 
poate afecta activitatea companiei . 

Pentru a preveni d iseminarea neautorizată a informaţi i lor cu caracter intern, a fost implementată o 
pol itică de Non-Disclosure Agreement (NDA) şi de pena l izare, care precedă orice colaborare cu angajaţi i 
şi cu furnizori i extern i .  De asemenea, sunt apl icate normele industriei privind acordarea accesulu i  la date, 
implementarea proceselor şi tehnolog i i lor, sporind gradul  de securitate a informaţi i lor. Resursa umană 
este instruită şi a l in iată la normele etice ale domen iu lu i .  



3.2 Riscul de 
piaţă 

I 3.1.6 Riscuri legate de poziţionare 

Acest risc derivă d in evoluţia rapidă a industriei IT, având asociată o l i psă de reacţie în raport cu 
tendinţele actua le. Concretizarea unei astfel de ipoteze are la bază absenţa produselor noi şi a 
perspectivelor de îmbunătăţi re permanentă a cadrulu i  tehnic. În ega lă măsură,  o ech ipă subd imensionată li şi un management fără suportul complementar  prin cunoştinţele specia l izate conturează premisele 
apariţiei unui risc de poziţionare în domeniu l  tehnologie i .  

Compania combate apariţia unui  astfel de risc pr in absorbţia promptă a tend inţelor tehnologice şi 
operarea propriei tehnolog i i .  

Riscul de  piaţă integrează factori i de risc d in mediu l  extern companie i ,  care pot infl uenţa activitatea 
2Performa nt. 

3. 1.7 Risc privind protecţia datelor cu caracter personal 

În cadrul derulăr i i  activităţi i sa le, compania colectează, stochează şi uti l izează date care sunt protejate 
de legi privind protecţia datelor cu caracter persona l .  Cu toate că emitentul ia măsuri de precauţie în 
vederea protejări i  datelor cl ienţi lor, în conformitate cu cerinţele legale privind protecţia vieţi i private, mai 
a les în contextu l implementări i  Regulamentu lu i  general  privind protecţia datelor (UE) 2016/79 şi în 
România (începând cu 25 mai 20 18), riscuri le privind scurgerea de date nu pot fi complet e l iminate. 
Compania ia în ca lcul acest risc şi ia măsuri de precauţie în vederea protejări i  datelor uti l izatori lor, în 
conformitate cu cerinţele legale în vigoare. Emitentu l ia toate măsuri le de precauţie impuse în acest 
domeniu, însă există posib i l i tatea ca, având în vedere că desfăşoară relaţi i comercia le cu diverşi parteneri 
contractua l i ,  aceştia să nu respecte pe depl in  termeni i  contractua l i  releva nţi şi toate obl igaţi i le  referitoare 

la protecţia datelor i mpuse acestora . 

Riscul de piaţă integrează factori i de risc d in mediu l  extern societăţi i ,  care pot influenţa activitatea 
2Performant. 

3.2.1 Riscuri legate de competiţie 

În tandem cu dezvoltarea tehnologiei ,  piaţa marketi ngulu i  afi l iat din România îşi i ntensifică atractivitatea, 
ceea ce conturează premisele apariţiei risculu i  legat de competiţie .  Intrarea pe piaţa naţională a unui 
jucător global sau reg iona l va genera presiune pe activitatea 2Performant în situaţia în care resursele 
acestuia permit abordarea comunităţi i de uti l izatori prin condiţi i mai avantajoase . În egală măsură, 
implementarea mai rapidă a noilor tendi nţe în ofertele competitori lor autohtoni generează, de asemenea, 
acumularea presi un i i  în ceea ce priveşte pachetul de servici i 2Performant. Cu toate acestea, accesibi l itatea 
pieţei marketingulu i  afi l iat nu este faci lă, impunând eforturi considerabi le pentru recrutarea şi fidel izarea 
comunităţi i de afi l iaţi şi advertiseri, dar şi pentru actua l izarea în permanenţă a cadru lu i  tehnic şi comercial 
prin care se rea l izează intermed ierea . 

3.2.2 Riscul de credit 

' Riscul de credit este riscul ca o terţă persoană fizică sau juridică să nu îşi îndepl inească obl igaţi i le  conform 
unLJi instrument fi nanciar sau conform unui contract de cl ient, ducând astfel la o pierdere financiară .  Cel 
mai frecvent mecanism de tranzacţionare a l  companiei cu cl ienţi i să i este în reg im prepay, aceştia 
a l imentând antici pat contul de cl ient din care se retrag secvenţial comisioane, pe măsura înregistrări i 
vânzări lor. Complexitatea uti l izatori lor impune diversificarea pârgh i i lor de comisionare, existând un sistem 
de plată periodică, precedat de înreg istrarea vânzări i şi aprobarea comisionu lu i  de către client. Pol itica de 
remunerare a afi l iaţi lor şi de încasare a comisionulu i  aferent 2Performant este condiţionată de fi nal izarea 
plăţi i de către advertiseri . În acest context, survine riscul de neîncasare a creanţelor şi de imposibi l itatea 
onorări i  obl igaţiei faţă de afi l iaţi . 

Măsuri le întreprinse împotriva acestui risc constau în rigurozitatea proceduri lor de cash col lection, 
permiţând colectarea creanţelor facturate post-pay în proporţie de 99.9% în 2020, dar şi în condiţionarea 
beneficiari lor abonamentelor post-pay de constitui re a unui  depozit colatera l .  Viziunea prudenţială 



3.3 Riscuri 
sistem ice 
privind 
Em itentu l 

I asumată de către 2Performant presupune constitui rea de provizioane lunar, pentru facturi le restante ce 
, depăşesc 270 de zi le. 

I Com�ania gestionează acest r isc oferind şi promovând opţiunea de a plăt i  în reg im prepa id, îh loc de post
pay. In 2020 peste 8 mi l ioane lei în ven ituri au  fost plătite în reg i m  prepa id, o creştere de 86% faţă de 

I 2019.  

3.2.3 Riscul de cash-flow 

Riscul de cash-flow reprezi ntă riscul ca societatea să nu-şi poată onora obl igaţi i le de plată la scadenţă . O 
pol itică prudentă de gestionare a risculu i  de cash-flow i mpl ică menţinerea unui  nivel suficient de numerar, 
ech ivalent de numerar  şi d isponib i l itate financiară prin faci l ităţi de cred it contractate adecvat. Compania 
monitorizează nivelu l  i ntrări lor de numerar  previzionate d in încasarea creanţelor comerciale, precum şi 
nivelu l  ieşi ri lor de numerar previzionate pentru plata datori i lor comerciale şi a altor datori i .  Compania 
gestionează acest risc oferind şi promovând opţi unea de a plăti în reg i m  pre-pa id, în loc de post-pay. În 
2020 peste 8 mi l ioane lei în venituri au  fost plătite în regim pre-pa id, o creştere de 86% faţă de 2019. 

Riscuri le sistemice sunt cele provocate de evoluţia evenimentelor pol itice şi economice care influenţează în 
mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unităţi geo-pol itice. Riscul sistemic 
este nediferenţiat şi nu poate fi prevenit. 

3.3. 1 Riscul de ţară 

Surprinde susceptibi l itatea ca la nivelu l  statulu i  de rezidenţă al Em itentulu i  să survină dificultăţi în onorarea J angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare i nterne, cât şi unele instrumente 
externe. Impactul acestui risc are caracter genera l ,  generând efecte echidistante pentru toate sectoarele 
şi domeni i le de activitate. În contextul actual i ntern caracterizat de instabi l itate pol itică şi economică, de 
evoluţi i economice şi sociale divergente, precum şi în contextul  i nternaţional marcat de d inamica 
neuniformă şi i mprevizibi lă a factori lor şi proceselor pe scena geopol itică regională şi g lobală, de 
interdependenţe multiple şi strâns corelate la scară globală pe plan economic şi financiar, eva luarea riscu lu i  
de ţară reprezintă o provocare pentru specia l işti şi investitori . 

Conform raportulu i  MARSH1 aferent anu lu i  2020, România este încadrată în categoria de risc mediu din 
punct de vedere a l  riscu lu i  de ţară, cumulând 65,8 puncte d in 100 puncte corespunzător nivelu lu i  minim 
de risc, cu 0,92% peste nivelu l  raportat în anu l  2019, relevând o stab i l izare a risculu i  la nivel naţiona l .  Din 
perspectivă pol itică, pe termen lung România are un risc evaluat la 70,6 puncte, fi ind încadrată în aceeaşi 
categorie de risc cu ţări precum Ital ia,  Spa nia, Belgia, Bulgaria, Croaţia .  Potrivit clasificări i Fitch2, la 1 Martie 
2020, România are asociat un rating de BBB-, păstrându-şi ratingul i nvestiţiona l, nivelu l  costurilor de 
împrumut şi al atractivităţi i pentru fluxuri le investiţionale de capita l .  

3.3.2 Riscul şocurilor economice, financiare sau sociale la nivel macroeconomic, regional 
sau global  

cu impact important asupra comportamentelor ş i  modelelor de consum, respectiv asupra puterii de  
cumpărare pe pieţele pe care activează 2Performant rămâne un risc important, în  contextul evoluţiei 
pandemiei de COVID- 19 şi efectelor politici lor sanitare de control a l  acesteia . 

3.3.3 Riscul fiscal şi juridic, Conformarea la cadrul  leg islativ şi modificări ale cadrului  
legislativ 

cadrul leg islativ în conti nuă d inamică, cu acte normative multiple pe diferite zone fisca le şi cu numeroase 
neclarităţi poate crea confuzie. Procesu l  de consol idare şi armonizare ale sistemulu i  de i mpozitare d in 
România cu leg islaţia europeană permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în 
mod diferit de către autorităţi le fisca le. Acest aspect poate conduce la a menzi şi penal ităţi supl imentare.  

1 https://www. marsh .com/uk/insights/resea rch/politica l -risk-map-2020. html 
2 https://www.fitch ratings.com/entitv/roman ia-80442232 



/ Modificări le multiple aduse la nivelu l  legislativ şi normativ pe plan contabi l ,  fisca l şi al resursei umane etc. 
1 pot afecta activitatea Emitentu lu i .  

3.3.4 Riscul de inflaţie şi riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate 

Rata inflaţiei poate fluctua şi, în consecinţă, operaţiuni le, condiţi i le financiare şi rezultatele Emitentului pot j fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să ţină seama de impactul acestor riscuri asu pra rezultatelor 
1 rea le ale emitentulu i  şi asupra profitulu i  real a l  i nvestiţiei . 

Secţiunea 4: GUVERNANTA CORPORATIVĂ 

În această secţiune est2 exp! !cat modu! de a.:!m:n :strare J Emitentulu i  şi rciu l  ;,21scanelo; impl icate îr admin istra ;-ea soci:-:�ăţ!L În plus, 
aceasta furn izea ză lrfoi'maţn pdvind �1ctlvitatea an tedoară a rnern0rlbt j)ersof":a LJ !u l  de conducere de n ive! supef!or1 retr1un2rarca acestoE=i 
şi po�enţiaiă dintre !'emunerare ş! perfotmanţele emitePtu luL 

4. 1 Organele 
de 
administrare 
şi conducerea 
superioară 

In Adunarea Generală a Acţionari lor d in  data de 22 martie 202 1,  acţionari i au aprobat constitui rea unui 
consi l i u  de admin istraţie a l  Companiei, format d in 3 membri . În cadrul aceleiaşi întâ ln i ri ,  Dorin 
Boerescu, Anda Patzelt şi Iu l ian Cîrciumaru au fost numiţi membri ai Consi l i u lu i  de Admin istraţie, Iul ian 
Cîrciumaru ocupând funcţia de membru independent. Durata mandatelor membrilor a leşi în Consi l iu l  
de Ad ministraţie este de doi ani  de la data numiri i ,  respectiv 22 ma rtie 202 1 .  

�' Dorin Boerescu, Preşedinte CA ş i  Director General 

Dorin Boerescu este un reprezentant a i  primei generaţi i de antreprenori şi specia l işti în digita ! 
marketing d in  România, cu 21 de an i  de experienţă în dig ita l şi tehnologie.  Antreprenor în serie, a 
fondat şi condus o serie de compan i i  de advertising, iar d in 2009 este acţionar principa l  şi CEO al 
2Performant, companie pe care a crescut- o de peste 200 de ori în 11 ani .  Dorin este membru în CA 
al iHunt Technology, companie l istată la BVB d in  20 19.  

Adresa de la locul de muncă :  Bulevardul Cornel i u  Coposu Nr. 6-8, Cladi rea Uniri i  View, Etaju l  2,  
biroul „ResCo-working09", Sector 3, Bucureşti, cod posta i 030167 

> Anda Patzelt, Membru neexeutiv CA 

Anda Patzelt este avocat cu o experienţă de 20 an i ,  în prezent titu lar al cabinetu lu i  de Avocatură Anda 
Patzelt. De-a lungu l  carierei, a acordat asistenţă juridică pentru compani i  precum Bayer, Immofinanz 
Group, Tota lSoft, McDona ld ' s, GEO Eastern Fund II şi multe altele, în legătură cu chestiuni  corporative 
şi comercia le, proiecte de fuziuni  şi achiziţi i ,  dreptul i nternetulu i ,  proprietate intelectuală, protecţia 
datelor cu caracter personal etc. Anda este membru al Baroulu i  Bucureşti d in  2003.  Este l icenţiată în 
drept, deţinând o specia l izare în drept comparat obţi nută la Internationa l Faculty of Comparative Law, 
Strasbourg .  

Adresa de la locul de muncă : Str. Stirbei Voda nr .  1 58, bi . 23A, et. 2 ap.  7 ,  Bucureşti sector 1 

> Iul ian Cîrciumaru, Membru Independent CA 

Iul ian Cîrciumaru este Managing Partner V7 capita l, Preşedintele Consi l i u lu i  de admin istraţie a l  Holde 
Agri Management SRL care, la rândul său este administratorul unic al societăţi i Holde Agri Invest S.A, 
dar şi membru în Boardul  consultativ al fondulu i  de venture capita l  GapMinder şi al organizaţiei non
profit Ideo Ideis. A l ucrat în management consulting pentru Kearney şi PwC timp de 7 ani, iar în 20 1 1  
a fondat ?card, companie care a fost achiziţionată d e  Sodexo în 2019 .  Este investitor pe piaţa de 
capita l de peste 1 5  an i ,  dar şi în diverse startup-uri loca le. Iu l ian a stud iat economia şi administrarea 
afaceri lor la ASE Bucureşti , Copenhagen Business School, IMD Lausanne. 

Adresa de la locul de muncă : Sevastopol 24, etaj 6, Bucureşti sector 1 

Între membrii organelor de administrare şi conducere nu  există relaţi i de rudenie. 



4. 2 
Remuneraţie 
şi beneficii 

li Detal i i  pf'ivind o.·ic� condamna.-e pent!°u fr<>uclă pronunţată >n curs;_;! L'lti:1o i icr cinci 21ni cei puţin şi deî;a!P  pdvind 

orice incrimirEme şi/sau sancţiune publ ică oficiala adusă/impusă persoar.12 i de J� punctu l 4 . L  de către autc!·i tăţile I ::t��r:�::a:8

c�8z9�;:1::t����::��::2p:�t�;u0;�:��:,1�1�;�::�::a��;�u sancţi uni publ ice oficia le aduse 
1 de către autorităţi le statutare sau de reglementare în dreptul persoanelor menţionate în prezenta 

I secţiune. Persoanele prevăzute ia punctul 4. 1 .  nu au  fost împiedicate de o instanţă să acţioneze ca 
membru al unui organ de admin istrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să i ntervină în 
gestionarea sau desfăşurarea afaceri lor unui emitent. 

4.2. 1 Cuantumul remuneraţiei plătite şi a beneficii lor acordate pentru u ltimul exerciţiu 
financiar complet, pentru persoanele menţionate la punctul 4. 1 

În ultimu l  exerciţiu financiar încheiat, conducerea Societăţi i a fost asigurată de domnul Dorin 
Boerescu, în ca l itate de admin istrator unic şi di rector genera l .  În anul  2020, cuantumul  remuneraţiei 
plătite şi benefici i le  în natură acordate de către Emitent administratorulu i  unic Dorin Boerescu 
reprezintă : 

Remuneraţie brută în va loare de 298. 909 lei, 
Remuneraţie variabi lă sub forma de 10 .000 acţi uni  a le Societăţi i ,  

Alte benefici i  obţinute : tichete de masa în valoare de 600,3 le i  ş i  tichete cadou în valoare de 400 lei . 

4.2.2 Cuantumul total al  sumelor a locate de Emitent pentru plata pensii lor sau a altor 
beneficii 

. Emitentul nu a alocat sume pentru plata de pensii şi a lte benefici i persoanelor menţionate la punctul 
4. 1 .  

4.2.3 Cele mai recente informaţi i posibi le privind participaţii le deţinute în capita lurile 
proprii ale emitentulu i  ş i  eventualele opţiuni  pe acţiuni le emitentului  de către 
fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 4. 1 

La momentu l redactării prezentu lu i  Prospect, domnul Dori n Boerescu deţine 38,75 % d in capita lu l  social 
a l  2Performant Network S .A. ,  doamna Anda Patzelt deţine 0, 14%, iar domnul Iu l ian Cîrciumaru, O .O l%. 
Membri i  conduceri i superioare nu deţin opţiuni  pe acţiun i le Emitentu lu i .  



Secţiunea 5 :  INFORMAŢII FINANCIARE şi INDICATORII-CH EIE DE  PERFORMANŢĂ 

5. 1. 
Informaţi i 
financiare 
istorice 

5 .1 . 1 
Informaţi i 
istorice 
auditate 
pentru 
ultimele 
două 
exerciţi i 
financiare 

Informaţi i le financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate d in  situaţi i le  financiare ale Emitentu lu i  

I la 3 1 . 12 . 2019  şi 3 1 . 12 .2020, situaţi i întocmite în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabi l itate. 

Situaţi i le  fi nanciare anuale aferente exerciţiu lu i  încheiat la 3 1 . 12 .2019 precum şi 3 1 . 12 . 2020 au fost 
auditate. Pentru ambele exerciţi i financiare, opi nia aud itorulu i  este fără rezerve. 

>1 Poziţia financiară 

Bilanţ (lei) 3 1 / 1 2/ 2019 31/ 12/ 2020 2020/ 2019 

Active Imobil izate, din care : 2.392.504 2.784.877 16,4°/o 

Imobil izări necorpora le 2.389 .312  2 .783 .900 16,5% 

Imobil izări corpora le 3 . 192 977 -69,4% 

Active Circulante (curente), din care :  2.309.569 2.628. 290 13,8°/o 

Creanţe 1 .961 . 148 1 .921 . 164 -2% 

Casa ş i  conturi la bănci 348.421 707 . 126 103% 

Cheltuieli în avans 9.421 252.291 2578% 

TOTAL ACTIV 4.711.494 5.665.458 20,3°/o 

Datorii Totale 2.442.928 2.176.321 -10,9% 

Datori i  curente ( < 1  an) 2 .442.928 2 . 176.32 1 -10,9% 

Datori i  pe termen lung (> 1 an) - - -

Provizioane 26.797 26.797 -

Venituri în avans 1 . 1 1 2.608 1 .443.623 29,8% 

Capital propriu, din care: 1 . 1 29.161 2.018. 717 78,8°/o 

Capital social  100.000 105 .443 5,4% 

Prime de capital 653.250 718.673 10% 
Rezerve 20.000 2 1 .089 5,4% 

Rezultatul  reportat (345 . 542) 355 .9 1 1  203% 

Rezultatul  exerciţiu lu i  701 .453 818 .689 16,7% 

Repartizarea profitu lu i  - ( 1 . 088) -

TOTAL PASIV 4.71 1.494 5.665.458 20,3% 

În bi lanţ, activele necorpora le, tehnologia dezvoltată şi asimi lată in-house, au  înregistrat o creştere de 
j 16,51  %, reflectând dezvoltarea continuă a platformei tehnologice. Creanţele au scăzut uşor, cu 2%, faţă 

de 2019.  S-a înreg istrat o îmbunătăţi re semnificativă a poziţiei cash, care s-a dublat faţă de 20 19, ajungând 
la 0,71 mi l ioane lei . 

În ceea ce priveşte activele, a existat o creştere semnificativă (în procente) a cheltu ie l i lor în avans, crescând 
de la 0,01 la 0,25 m i l ioane lei . Acesta a fost rezu ltatul unui  nou proiect in iţiat în 2020 care prevede 
finanţarea unora d intre afi l iaţi i de top d in  platforma 2Performant.com pentru a- i  sprij in i  în generarea unui 
număr mai mare de vânzări .  Această in iţiativă se reflectă în creşterea cheltuie l i lor în avans, dar aduce o 
contribuţie semnificativă la creşterea indicatori lor operaţiona l i  cheie, precum şi la creşterea venituri lor pri n 
marketing afi l iat. 

Datori i le  tota le ale companiei au scăzut cu 1 1  % în 2020, ajungând la 2, 18  m i l ioane lei, i nfl uenţând pozitiv 
· atât solvabi l i tatea, cât şi l ichid itatea 2Performant. În consecinţă, rata de îndatorare a scăzut, de la 52% în 

2019, la 38% în 2020, confortabi l  sub interva lu l  optim .  În 2020 compania nu a avut datori i pe termen lung.  



> Performanţa financiară 

Indicatori cont de profit şi pierdere (lei) 3 1 / 1 2 / 2019 3 1 / 1 2 / 2020 2020/2019 

Venituri din expioatare, din care: 16.483.210 21 .385.314 I 29,7°/o 

Cifra de afaceri 15 .528. 123 20.282.448 30,6% 

Ven ituri din producţia de imobi l izări necorporale şi 

corporale 955.055 1 .095 .497 14,7% 

Alte ven ituri din exploatare 32 7 . 369 22927, 1% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 15.617.553 20.415. 504 30,7% 

Cheltu iel i  cu materi i  prime, materiale şi energie 77.805 63 .407 -18,5% 

Cheltu iel i  cu personalul  2 .346 .559 3 .214 .686 37% 

Cheltu iel i  cu amortizarea şi ajustările de valoare 452.393 704.064 55,6% 

Alte cheltu iel i  de exploatare 12 .740.796 16.433 .347 29% 

Rezultat din exploatare 865.657 969.810 12% 

Ven ituri financiare 13 .624 17 .458 28, 1% 

Cheltu iel i  financiare, d in care :  70.756 27.407 -61,3% 

Cheltu iel i  privind dobânzile 40.08 1  3 .698 -90,8% 

Rezultat Financiar (57. 132) (9.950) 82,6°/o 

Venituri totale 16.496.834 2 1 .402.772 29,7% 

Cheltu iel i  totale 15 .688.309 20.442 . 9 1 1  30,3% 

EBT 808. 525 959.861 18,7% 

EBIT 848 .606 963 . 559 13,5% 

EBITDA 1 . 3 12 . 202 1 .667.623 27, 1% 

Profit Brut 808 .525 959.861 18,7% 

Impozit 107 .072 141 . 172 31,8% 

Profit net 701 .453 818.689 16,7°/o 

Matja EBITDA 8,1% 7,8% 
Matja netă 4,5% 4% 

Cifra de afaceri 2Performant s-a apreciat cu 3 1  % în 2020, ajungând la 20,28 mi l ioane de lei ,  iar  profitul 
net a crescut cu 17%, de la 0,7 mi l ioane lei în 2019 la 0,82 mi l ioane lei în 2020. Venituri le operaţionale, 
ca lculate prin el im inarea comisioanelor pe care 2Performant le plăteşte către afi l iaţi i din platformă, au  
crescut în  2020 cu  44%, ajungând la va loarea de 5 ,5  mi l ioane de  lei ,  un  important indicator de  creştere şi 
performanţă a business-u lu i .  Rezu ltatele d in  2020 au arătat potenţia lu l  2Performant, în specia l  în contextul 

1 reorientări i g lobale către eCommerce, ca urmare a schimbări i  comportamentulu i  consumatori lor. Mai 
important, rezultatele d in  2020 sunt în l i nie sau, în unele cazuri, chiar depăşesc previziun i le  şi promisi uni le 
făcute i nvestitori lor la momentul l istări i .  

Venituri le generate în  2020 de l i n ia  de busi ness de marketing afi l iat au  adus 98% d in  cifra de afaceri tota lă, 
în va loare de 19,84 mi l ioane de le i ,  în creştere cu 32% faţă de 2019.  Concentrarea pe produsul de 
marketi ng afi l iat a adus rezultate pozitive, atât pe piaţa d in România, cât şi pe cea externă . 

Astfel, performanţa pe piaţa românească a crescut cu 32% faţă de 20 19, conform cu previz iun i le in iţiale, 
în timp ce pe pieţele externe 2Performant a crescut cu 25%, depăşind estimări le in iţiale de creştere de 
20% de la an la an .  



li Aproxi mativ 2% d in  cifra de afaceri a fost generată de l i nia de i nfluencer marketing lansată în 20 18, care 
a crescut cu 1 1  % faţă de anu l  anterior (sub prognozele in iţia le care estimau o creştere de 26% în 2020), 

I ca rezu ltat d i rect a l  pandemiei de COVID- 19 care a avut un impact negativ asupra domen iu lu i .  

Venituri le d in producţia de active fixe au  crescut cu 15% faţă de 2019, ajungând la 1 , 1  m i l ioane lei . 
1 Dinamica reflectă i nvestiţia continuă în dezvoltarea platformei 2Performant.com.  În consecinţă, 

2Performant a încheiat anu l  2020 cu un venit operaţional de 21,4 mi l ioane de lei, o creştere de 30% 
comparativ cu 2019.  

În c iuda unui  context difici l ,  în 2020 peste 8 mi l ioane le i  în ven ituri au fost plătite în reg i m  prepaid, o 
creştere de 86% faţă de 2019 .  În acelaşi timp, ven ituri le postpaidau crescut cu 10%. Creşterea venituri lor 
postpaideste legată în principa l  de creşterea cifrei de afaceri a advertiseri lor existenţi , în timp ce venituri le 
prepaid reprezintă un mix între creşterea advertiseri lor existenţi şi i ntrarea pe platforma 2Performant a 
a ltora noi .  

Venituri le plătite î n  avans au  un impact pozitiv semnificativ asupra fluxulu i  d e  numerar  a l  companiei ş i  a u  
condus l a  creşterea indicatoru lu i  d e  l ichid itate a l  companiei d e  l a  0,95 înregistrat î n  20 19 la 1 ,21  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 103%, aju ngând la 0 ,71 mi l ioane lei la sfârşitul anu lu i  2020. 

În ceea ce priveşte cheltuiel i le, acestea au  crescut în l i n ie cu cifra de afaceri - ajungând la 20,42 mi l ioane 
de lei în 2020, o creştere de 31 % faţă de 20 19 .  Cheltuiel i le  cu persona lu l  au crescut cu 37% comparativ 
cu anu l  precedent, ajungând la 3,21 mi l ioane lei ca urmare a dezvoltări i neîntrerupte a companiei . 
2Performant a continuat să-şi extindă ech ipa în cursul anu lu i  2020 pentru a capta creşterea d in  piaţa de 
comerţ onl i ne şi pentru a susţine dezvoltarea companiei, i nclusiv l istarea la Bursa de Va lori Bucureşti . 
Astfel, au fost rea l izate recrutări în departamentele de Cl ient Service, Financiar, Business Intel l igence şi 

I
. Marketing . Creşterea cheltu ie l i lor cu persona lu l  reprezi ntă, de asemenea, un rezultat al strategiei companiei 

privind păstrarea şi motivarea angajaţi lor pe o piaţă a munci i  competitivă . Per ansamblu, cheltuiel i le cu 
personalu l  au  rămas sub 16% din tota lu l  cheltuie l i lor, în l i nie cu previziun i le i n iţia le  pentru 2020. 

Cheltuiel i le cu amortizarea au  crescut cu 56%, ajungând la 0,7 mi l ioane lei în 2020. Această creştere este 
în conformitate cu pol itica 2Performant privind deprecierea activulu i  cheie - platforma tehnologică 
2Performant.com. Alte cheltuiel i  de funcţionare, care constau în principal d in comisioane datorate afi l iaţi lor 
şi influenceri lor, au  crescut concomitent cu creşterea cifrei de afaceri, apreci indu-se cu 29% comparativ cu 
2019 şi ajungând la un tota l de 16,43 mi l ioane lei . 

Pri n urmare, 2Performant a încheiat anu l  2020 cu un rezultat operaţional de aproximativ 1 mi l ion lei, o 
creştere de 12% faţă de 2019 .  Cheltuiel i le  financiare, inclusiv dobânzi le datorate, au scăzut semnificativ şi 
au dus la creşterea rezultatu lu i  financiar cu 83%. 

EBITDA a crescut de la 1 ,3 1 mi l ioane lei la 1 ,67 mi l ioane lei, înreg istrând o creştere de 27% . 

Rezultatul brut pentru 2020 a fost de 0,96 mi l 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 mi l ioane de lei, 2Performant a încheiat anul 2020 cu un profit 

net de 0,82 mi l ioane lei, o creştere de 1 7% faţă de rezultatul d in  2019. Propunerea conduceri i este de a 
capita l iza parţia l  profituri le şi de a d istribui acţiuni  gratuite acţionari lor contribu ind, pe de o parte, la 
continuarea i nvestiţi i lor în dezvoltarea companiei şi, pe de a ltă parte, la recompensarea investitori lor pentru 
încrederea în afacerea 2Performant. 

Pentru d istribu irea profitulu i ,  conducerea a propus acţionari lor o capita l izare a sumei maxime de 495 .970,4 
lei profit net. Prin urmare, acţionari i vor fi recompensaţi cu acţiun i  gratuite. Având în vedere că majorarea 
de capita l  pe care acţionari i companiei au aprobat-o în data de 22 .03 .202 1 este una de succes, compania 
i ntenţionează să acorde acţionarilor 4 acţiun i  gratuite pentru fiecare 1 acţiune deţi nută . 



5.1 .2  
Modificarea 
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I 
I 

> Indicatori financiari 

Indicator Interval Optim 2019 2020 
Lichid itate curentă (AC/DC) > 2  0,95 1,2 1 

Lichid itate imediată (AC-Stocuri)/Datori i  curente > 1  0,95 1,21 

Lich iditate rapidă (Disponibi l ităţi/Datori i  curente) > 0,5  0, 14 0,32 

Solvabi l itate financiară (TA/TD) > 1  1 ,93 2,60 

Ind . gradulu i  de îndatora re (DTL/Cap Propri i+DTL) < 50% 0% 0% 

Rata de îndatorare (DT/TA)* lOO <80% 5 1,9% 38,4% 

Datori i  / Active < 1 0,52 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, informaţi i le isterice al'.-::E ::ate vor acope;·i cel puţin 24 de luni sali înt;·":2ga p1.:rio<:1llă în ca10 emitentul a fost 
activ„ respectiv perioada u;a ma; scurtă dintre cele menţionate.  
N u  este cazu l .  

Politici le contabile apl icate în  întocmi rea situaţi i lor financiare auditate sunt prezentate în  cele ce 
urmează : 

1 .  Contabi l itatea de angajament: Situaţi i le financia re sunt elaborate conform contabi l ităţi i de 
angajament. Astfel efectele tranzacţi i lor ş i  a a ltor eveni mente sunt recunoscute atunci când 
acestea se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echiva lentele de numerar este încasat sau 
plătit, şi sunt înreg istrate în evidenţele contabi le şi raportate în situaţi i le financiare a le perioadelor 
aferente. 

2 .  Princip iu l  continuităţi i activităţi i :  Situaţi i le  financiare sunt elaborate pornind de la prezumţia ca 
Societatea îşi va desfăşura activitatea şi în vi itorul previzib i l , aceasta neavând nici i ntenţia nici 
nevoia de a-şi l ichida sau reduce semnificativ activitatea : dacă o astfel de intenţie sau nevoie ar 
exista, ar  f i  nevoie ca situaţi i le  fi nanciare să fie întocmite pe o bază diferită de eva l uare şi în acest 
caz vor fi prezentate informaţi i cu privi re la baza uti l izată . 

Principi i  contabile 

> Princip iu l  permanenţei  metodelor 
Acesta presupune continuitatea apl icări i  aceloraşi regul i  şi r.orme privind eva luarea, înreg istrarea 
în contabi l itate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând 
comparabi l i tatea în ti mp a informaţi i lor contabi le .  

> Princip iu l  prudenţei 
Va loarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza princip iu lu i  prudenţei .  Au fost avute 
în vedere următoarele aspecte : 

au fost l uate în considerare numai profituri le recunoscute până la data încheieri i  exerciţi u lu i  
financiar; 
s-a ţinut seama de toate obl igaţi i le previzibi le şi de pierderi le potenţia le care au l uat naştere 
în cursui exerciţi u lu i  fi nanciar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu fi nanciar  anterior, chiar 
dacă asemenea obl igaţi i  sau pierderi au apărut între data încheieri i exerciţi u lu i  fi nanciar şi data 
întocmir i i  situaţi i lor fi nanciare; 
s-a ţinut seama de toate ajustări le de va loare datorate deprecieri lor. 

) Princip iu l  i ndependenţei exerciţiu lu i  
S-au l uat în considerare toate venituri le şi cheltu ie l i le aferente exerciţiu lu i  financiar pentru care se 
face raportarea, fără a se ţine seama de data încasări i sumelor sau a efectuări i  plăţi lor. 

)1 Princip iu l  eva luări i  separate a elementelor de activ si pasiv: 
În vederea stabi l i r i i  va lori i tota le corespunzătoare 

'
unei poziţi i din bi lanţ, s-a determinat separat 

va loarea fiecărui element i ndividual de activ sau de pasiv. 
> Princip iu l  necompensări i 

Va loarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu va lori le elementelor ce 
re rezintă asive res ectiv venituri le cu cheltu iel i le .  



� Princip iu l  preva lenţei economicu lu i  asupra juridicului 
, Informaţi i le prezentate în situaţi i le financiare reflectă rea l itatea economică a eveni mentelor şi 

I! tranzacţi i lor, nu numai forma lor jurid ică .  

Politici ş i  metode conta bile 

I! Societatea ţine evidenţa contabi lă în moneda naţională şi întocmeşte situaţi i le  financiare în conformitate 
cu Reglementări le Contabi le emise de către Min isterul Finanţelor Publ ice d in România în acest scop. 

Situaţi i le  financiare prezentate pentru anul  2019 şi 2020 sunt întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinu lu i  M FP 1802/20 14 pentru aprobarea Reglementări lor Contabi le conforme cu Di rectivele Europene 
şi Ord inu l  MFP 3781/2019 privind principa lele aspecte legate de întocmirea şi depunerea si tuaţi i lor 
financiare anua le la un ităţi le teritoria le ale M FP. 

Evaluarea sumelor exprimate în monedă stră ină 

Tranzacţi i le efectuate în va lută sunt eva luate la cursul de sch imb comunicat de BNR de la data efectuări i 
tranzacţiei . Câştiguri le şi pierderi le la decontarea acestor tranzacţi i sunt evidenţiate în contul de profit şi 
pierdere, activele şi datori i le în va lută sunt transformate în lei la cursul oficial emis de BNR în ultima zi a 
perioadei de raportare şi la cursul de la fi nele fiecărei lun i .  

Patrimoniu l  Societăţi i a fost inventariat în baza deciziei emisă de conducerea Societăţi i conform OMFP nr. 
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privi nd efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datori i lor şi capita luri lor propri i .  Rezultatele inventa rieri i au fost consemnate în Procesu l verba l al comisiei 
centra le de inventariere şi cuprinse în ba lanţa de verificare care a stat la baza întocmiri i  situaţi i lor financiare 

I pentru anu l  2019 şi 2020. 

Activele imobi l izate sunt înreg istrate la cursul istoric d im inuat cu amortizarea ca lculată l i near asupra valori i 
de intrare a mij locu lu i  fix. Duratele normate de amortizare sunt stab i l ite de Societate în concordanţă cu 
Legea nr. 1 5/ 1994 şi H . G. 2 139/1994. Amortizarea fisca lă se ca lculează conform Leg i i  nr. 227/20 1 5  Codul  
fisca l actua l izat. 

Cheltu iel i le  privind reparaţi i le sau întreţinerea imobi l izări lor corpora le au fost înreg istrate în cheltuiel i le 
perioadei în care au  apărut. 

Stocuri le achiziţionate cu titlu oneros sunt eva l uate la intrare în Societate la costul de achiziţie iar evidenţa 
se ţine pe fiecare tipod imensiune de materia l  - i nventarul permanent. 

Obiectele de inventar se trec integra l pe costuri la darea lor în consum .  

Creanţele sunt prezentate în  bi lanţ l a  va loarea istorică - sunt certe ş i  exig ib i le .  

Disponib i l ităţi le în va lută au  fost eval uate la cursul de schimb comunicat de BN R va labi l  la data bi lanţu lu i  
iar diferenţele de curs sunt înreg istrate în conturi de venituri financiare ş i  cheltu iel i  financiare respectiv 
contul de profit şi pierdere. 

E l iberarea sumelor d in  casierie au la bază documente legal întocmite şi aprobate de persona lu l  împuternicit 
de conducerea Societăţi i .  

Datori i le comercia le sunt înregistrate la va loarea nominală, care aproxi mează va loarea justă a sumelor ce 
urmează a fi plătite pentru bunuri le şi servici i le pri mite . 

Venituri le şi cheltu ie l i le sunt evidenţiate la data facturări i  şi respectiv la data consumulu i ,  Societatea 
întocmind lunar  ba lanţa de verificare şi alte documente financiar contabi le, ca lculu l  impozitu lu i  pe profit 
fi i nd efectuat trimestria l .  

Contabi l itatea Emitentulu i  se ţine de societatea PROSYS AUDIT S .R .L. ,  membru CECCAR. 

La nivel u l  Societăţii evidenţa primară,  anal itică şi sintetică se ţine cu ajutorul programulu i  i nformatic. 
Înregistrări le în contabi l i tate privind operaţiun i le economico-financiare produse în structura elementelor 
patrimoniale au  la bază documente primare justificative şi sunt în concordanţă cu normele metodologice 
în vi oare. Societatea uti l izează re istrele de contabi l itate revăzute de Le ea contabi l ităti i nr.82/1991 



5. 1.4 
Modificarea 
cadrului  
contabil 

5 .1 .5 .  
Situaţi i le 
financiare 
consolidate 

5 .2  

5 .3  

5.3. 1 
Auditarea 
informaţi i lor 
financiare 
anuale 

republ icată, modificată şi completată cu O .G .61/200 1 a rt. 19, respectiv Registrul-jurna l ,  Registru l inventar 
şi Cartea mare.  

Uitirneie infonnaţi i  financiare istorice audit3t2 a !e  Emitentului  care conţin i rtforn1aţi i corrip2;rat've pe11tru ex2:·ciţiu' 
precedent, suni:: prez'�r>tCite şi eiatorate îni::r o fomiă compatibil3 cu cadru l stardardclor cont21bi !e car� va fi adoptat în 
urmiltoare!e situaţii financiare anuale publicate a12 Emitentu lu i .  
Informaţi i le financiare auditate sunt e la borate în conformitate cu standardele naţiona le de contabi l itate, ş i  
i nclud (a) bi lanţul ;  (b) contul de profit şi pierdere; (c) metodele contabi le ş i  notele expl icative.  

Nu este cazul . 

Informaţi i financiare interimare şi alte informaţii financiare 

Emitentul nu a publ icat informaţi i fi nanciare trimestriale sau semestria le de la data ultimelor situaţi i 
fi nanciare aud itate şi până la data Prospectulu i .  

Situaţi i le financiare a le Emitentu lu i  pentru exerciţi u l  financiar încheiat la 3 1  decembrie 2019 a fost auditat 

I de către fi rma de audit ACE - CONSULT S . R. L. ,  cu sediu l  în Sib iu, ca lea Dumbrăvi i nr. 143, înmatriculată 
la Registrul comerţul u i  sub nr. J32/ 159/2002, având cod de identificare fisca lă 14469555. 

I Societatea ACE - CONSULT S .R. L. este autorizată de Camera Auditori lor Financiari d in Remania în baza 
· autorizaţiei nr. 523 / 2004 prin reprezentant permanent Frâncu Constantin autorizat de camera Auditori lor 

Financiari din România cu autorizaţia nr. 964/2004. 

Raportul de audit aferent exerciţiu lu i  financiar 2019 

Opinia fără rezerve 

"În opinia noastră, situaţi i le financiare anexate ale Societăţi i sunt întocmite, sub toate aspectele 
semnificative şi prezintă poziţia financiară a Societăţi i la 3 1  decembrie 20 19, precum şi performanţa sa 
financiară, fl uxuri le de trezorerie, pentru anul  încheiat la această dată, în conformitate cu ord inu l  Min istru lu i  
Finanţelor Publ ice d in  România nr .  1802/2014 cu mod ifi cări le ulterioare ş i  Ord inu l  MFP 3781/20 19 privind 
princi pa ieie aspecte iegate de întocmirea şi depunerea situaţi i lor financiare anuale la unităţi le teritoriale ale 
M . F. P. "  

Baza opiniei 

Auditu l a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de Camera 
Auditori lor Financiari d in  România ('1SA') . Societatea de audit este independentă faţă de Emitent, în 
conformitate cu Codul  de Etică a Contabi l i lor Profesionişti ("Codul  IESBA'') emis de Bordu l  Standardelor de 
Etică pentru Contabi l i  împreună cu cerinţele de etică relevante pentru aud itul situaţi i lor fi nanciare d in 
România, ş i  a îndepl in it celela lte responsabi l ităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe I şi codu l  IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a constitu i baza opiniei de audit. 

Raportul de aud it aferent exerciţiu lu i  financiar 2020 

Opinia fără rezerve 

"În opinia noastră, situaţi i le  fi nanciare anexate ale Societăţi i sunt întocmite, sub toate aspectele 
semnificative şi prezintă poziţia financiară a Societăţi i la 3 1  decembrie 2020, precum şi performanţa sa 
financiară, fluxuri le de trezorerie, pentru anul  încheiat la această dată, în conformitate cu ord inu l  Min istru lu i  
Finanţelor Publ ice d in  România nr. 1802/2014 cu modificări le ulterioare şi Ord inu l  M F  58/202 1 privind 
principa lele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţi i lor financiare anuale la unităţi le teritoriale ale 
M . F. "  



5.3.2 Alte 
i nformaţi i 
auditate de 
auditori 

5.3.3 
Informaţi i 
financiare 
neauditate 

5.4. 
Indicatori i 
cheie de 
performanţă 
(KPI) 

Baza opiniei 
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de Camera 
Auditori lor Financiari d in  România ('1SA'') . Societatea de aud it este independentă faţă de Emitent, în 
conformitate cu Codu l  de Etică a Contabi l i lor Profesionişti ("Codul  IESBA'') emis de Bordul Standardelor de 
Etică pentru Contab i l i  împreună cu cerinţele de etică relevante pentru auditul situaţi i lor financiare d in 
România, şi a îndepl i n it celela lte responsabi l ităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste cerinţe 
şi codu i  IESBA. Auditorul consideră că probele de audit pe care le-a obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a constitui baza opiniei de audit. 

cat'? at: fost avditate de auditori . 
Nu este cazul 

În c2.zu i în G:l r'; informaţi ile; f:nanr:!are din P;ospcct n u  t>J fcst ext'Z'5e din situaţii ie financiare auditatP ;;de emitentu lui, 
se menţionează sursa ac�st0;a şi rar.tu! ::ă !nforrnsţîi !e nLl sunt auditate. 
Informaţi i le financiare pentru an i i  2019 şi 2020 d in prezentul Prospect au fost extrase d in situaţi i le 
financiare auditate a le Emitentu lu i .  

I În rnă:ura în cc:rE: m1 e:te prez,;::ntată în ;;:dti.: oart0 i11 ci0::um�ntui de îmeg!strare: � în _c_azul în c�re un �11� itent a pubncat 
ind 1c0cor;-d1e12 de pertorrnar:F' f1 n.oinc1an 21/sau or;eraţ1ona l 1  sau a aies sa 1nc:luda '3St1 ei  de mo;c0ton 1n aocumemui de 
înregistrare, în documentu! d·2 'inregistrnre s e  indude o desciere a ind icatorilor -che•e de ,:;eiformanţ::J ai cmitentu!ui  I n<> ''''"U fiPCd· '"2 c:>ve--c+1« I "t' " (' Ci" r C1 i' n  p•>r·1'0 >d a VI""';·? dP r'ina"'Cl.2"'" i'' '"rice V i) \  tni· Ll''" r5lc1 i !:>ti ('"' U oC:ze\ y'-'i H..l · · - I -H I 1 �, .._ 1 !  _,, , ,.:;; _ 1 ""' t. i ""'C .L,__�u ,,,, • l i  i ._  "::i-v,..;- • - '- ·  ... , c !.,J l'- """�· ·� ... 1 _. '- {:1 � 
corn:x1r2bi!ă. 
Raportat la modelu l  de afacere şi specificul activităţi i 2Performant, sistemul de indicatori operaţiona l i  cheie 

I cuprinde : 

Numărul de progra me de afi l iere care pot fi promovate 
Numărul de programe de la un moment dat de afi l iaţi contra unui  comision la 

afi l iere active (advertiseri) vânzare sau la lead . 

Numărul de programe de 
afi l iere care înregistrează 

vânzări sau lead-uri 

Numărul de programe de afi l iere care au înregistrat într
a anumită perioadă vânzări sau lead-uri .  

Numărul de conturi d e  afi l iaţi 
Numărul tota l de persoane fizice sau juridice înreg istrate 
ca afi l iaţi pe platforma 2Performant. 

Numărul de afi l iaţi activi 
I afi l iaţi productivi 

N umăr de click-uri 

N umăr de lead-uri 

Numărul de afi l iaţi care, într-o anumită perioadă de timp, 
prin activitatea de promovare generează vizite pe site
uri ie advertiseri ior d in  partea potenţia l i lor cumpărători 
(afi l iaţi activi ), respectiv vânzări sau lead-uri pentru 
advertiseri (afi l iaţi productivi ) .  

Numărul total de accesări a le site-uri lor advertiseri lor d in  
partea cumpărători lor ţintă, generate pri n promovarea 
onl ine a afi l iaţi lor platformei 2Performant, într-o perioadă 
dată de timp. 

Numărul tota l de comisioane de tip lead.  



Număr de vânzări 
Numărul de vânzări obţi nute de advertiseri într-o 
anumită perioadă de timp, prin afi l iaţi i  2Performant 

Valoare vânzări (EUR) 

Valoarea tota lă a vânzări lor generate de afi l iaţi i 
2Performant într-o perioadă dată de timp, în benefic iu l  
advertiseri lor care deru lează programe pri n platforma 
2Performant 

Va loarea tota lă a comisioanelor aferentă vânzări lor 
Valoare comisioane (EUR) rea l izate de către advertiseri prin intermediu l  afi l iaţi lor 

platformei 2Performant 

Toţi aceşti i ndicatori sunt monitorizaţi astfel încât conducerea şi echipele interne să poată identifica 
oportunităţi sau să poată reconfigura planuri le tactice şi strateg ice pentru a atinge obiectivele stabi l ite. 

Pentru că una dintre va lori le de bază a le 2Performant este transparenţa, o bună parte d in  principa l i i  
i ndicatori sunt d isponib i l i  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 d in  numărul de cl ick-uri generate de afi l iaţi i 2Performant 
care se concretizează în tranzacţie de vânzare-cumpărare între consumatorul final şi advertiser; 

) Valoarea medie a vânzări i ,  ca lcu lată ca raport între va loarea totală a vânzări lor şi numărul de 
vânzări, într-o anumită perioadă; 

�· Valoarea medie a comisionulu i ,  calculată ca raport între va loarea totală  a comisioanelor atrase prin 
2Performant şi numărul total de acţiuni,  într-o anumită perioadă; 

> Costul esti mat pe cl ick, care apreciază o va loare medie a costulu i  pe care un advertiser îl suportă 
pentru fiecare accesare a ofertei sale prin platforma 2Performant, ca lculat ca raport între va loarea 
comisioanelor atrase de afi l iaţi i 2Performant şi numărul tota l de click-uri, în perioada de anal iză . 

Ind icatori i operaţiona l i  cheie enumeraţi anterior descriu o tendi nţă crescătoare susţinută de-a l�ngu l  celor 
12  ani  de activitate a societăţi i ,  reflectând di recţia şi ritmul de dezvoltare a afaceri i 2Performant. Intre 20 18 
ş i  2020, indicatori i operaţiona l i  au  evoluat pozitiv, sub impactu l schimbări lor de strategie care au  poziţionat 
afacerea pe o nouă tendinţă de creştere. 

Evoluţia principal i lor indicatori operaţional i  2Performant, 2018 - 2020 

Indicator eperaţional 2018 2019 2020 AO/o 2020 
/ 2019 

Campanii  active generatoare de 
741 767 785 2,3% 

comisioane* 

Numărul total de afil iaţi 64.230 73 .480 81 . 846 1 1,4% 

Nr. afiliaţi activi* (generatori de click) I 7 . 192 7 .777 8.720 1 2 , 1 %  

Nr. afil iaţi productivi* (generatori de 
2 .761  2 .983 3 .445 15,5% 

comisioane 1 
Nr. cl ick-uri* 45 .97 1 . 064 49 .446. 234 55 .751 .400 1 2,8% 

Nr. lead-uri* 66.230 157 .953 149 .900 -5, 1% 

Nr. vânzări* 678 .679 794 .346 1 .019 .000 28,3% 

Valoare vânzări* (eur) 29.738.450 37 .349 .987 50.646.000 3 5,6% 

Valoare totală comisioane* * (eur) 2 .334.038 2 .923 . 12 1  3 .61 1 .300 23,5% 

* - valoarea cumulată În perioada de analiză/ Sursa: 2Performant 



5.5 
Modificări 
semnificative 
ale poziţiei 
financiare a 
emitentului  

5.6 Politica 
de 
distribuire a 
dividendelor 

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziţiei fi nanciare a grupulu i  care s-a prod us de la sfâ rşitul 
ult irnu lu i  exerciţ'u financiar pentru r.:are au fost pu0! ic2te situaţi i fn21Kia:-e aud itat".: sau i nformaţii fi nanciare 
interimate,, sau o dec!araţie negativă adecvată i De la sfâ rşitu l  exerciţ i u l u i  fi nanc iar  2020 şi până  i a  data Prospectu lu i ,  n u  s-au în registrat modificăr i  
semn ificative a poziţ ie i fi nancia re. 

De asemenea, în 2020, Emitentul nu a înregistrat modificări semnificative la  nivelul poziţiei financiare. În 
bi lanţ, activele necorpora le, tehnolog ia dezvoltată şi asimi lată in-house, au  înreg istrat o creştere de 16,51  % 
în 2020, reflectând dezvoltarea conti nuă a platformei tehnologice. Creanţele au scăzut uşor, cu 2%, faţă 
de 20 19.  S-a înreg istrat o îmbunătăţi re semnificativă a poziţiei cash, care s-a dublat faţă de 2019, ajungând 
la 0,71 mi l ioane lei . Aşa cum relevă şi indicatorii de solvabi l itate şi l ichid itate prezentaţi la secţiunea privind 
situaţi i le financiare, Emitentul a înregistrat o tendinţă favorabi lă în dinamica poziţiei financiare. 

O descriere a poli ticii emitentulu i  privind d'stri bui n::a d iviciencielor şi a oricărei restricţ! i  'în acest sens .  Daca 
e1îî itentul m.1 dispune de o astfel de poi itică, trebuie inclusă o deci<.ffaţic nega tive\ adecva i:ă . Pentru fiecare 
e)<erciţ iu financiar d in pericacia vizată de sltuaţ:i i ie  financiare anua:e, 11a loarea di11idencielor per acţiune, 
eventual ajustată pentru a permite efectuarea unor comparaJ;i i ,  în c22�i l în c::ne nurnărul de acţi uni  a le 
emitentu lu i  s-a modi ficat. I Societatea respectă necondiţionat Principi i le de Guvernanţă Corporativă apl icabi le emitenţi lor a le căror va lori 
mobi l iare se tranzacţionează pe Sistemul Multi latera l de Tranzacţionare admin istrat de Bursa de Valori 

I Bucureşti S .A. În acord cu princip i i le enunţate anterior, Societatea îşi asumă o politică de d ividend, ca ':!_n 
set de d irecţi i referitoare la repartizarea profitulu i  net, pe care Societatea declară că o va respecta . In 

I 
consecinţă, Consi l i u l  de admin istraţie enunţă următoarele principi i relevante cu referi re !a pol itica de 
d ividend : 

L Societatea recunoaşte drepturi le acţionari lor de a fi remuneraţi sub formă de dividende, ca formă 
de participare la profituri le nete acumulate din exploatare precum şi ca expresie a remunerări i  
capita lu lui i nvestit în Societate; 

2. În fundamentarea propuneri i privi nd d istribuirea profitu lu i  net rea l izat în cursul unui  exerciţiu 
financiar, Emitentu l va avea în vedere o d istribuire echi l i brată a profitu lu i  net, între partea cuvenită 
acţionari lor sub formă de d ividende şi partea reţinută la d ispoziţia Societăţii pentru investiţi i ,  în 
acord cu principi i le unei administrări prudente şi în scopul asigurări i unei dezvoltări durabile a 
Societăţi i ,  pe termen mediu şi lung; 

3 .  Dividendele cuvenite acţionarilor Societăţii se vor distribui exclusiv d in  profitul net aferent unu i  
exerciţi u financiar, recunoscut pe baza reglementări lor contabi le apl icabi le şi aud itat potrivit leg i i ,  
cu respectarea altor d ispoziţii lega le relevante în materie (Legea societăţi lor nr. 3 1/1990). 

4. Distribuirea d ividendelor cuvenite acţionari lor se poate face prin plata în numerar  sau prin acordare 
de acţiun i  cu titl u gratuit, în urma capita l izări i profiturilor nete acumulate de Societate. 

' 
În fiecare an, propunerea privind distribuirea dividendelor d in profitul rea l izat în exerciţi i le  financiare 
anterioare este formulată de către Consi l iu l  de administraţie şi este adusă la cunoştinţa investitori lor cu cel 
puţin 30 de zi le calendaristice îna intea întrunir i i  Adunări i  Genera le Anuale Ord inare a Acţionari lor (AGOA), 
prin publ icarea sa pe pagina de internet a Societăţii 2Performant Network SA, în cadrul secţiun i i  dedicate 
AGOA. Hotărârea privind aprobarea distribuiri i  de d ividende aparţine Adunări i Generale a Acţionari lor, în 
condiţi i le leg i i .  

Eventualele revizu i ri a le  pol itici i ş i  practici lor privind dividendele, rea l izate de  către Consi l iu l  de administraţie, 
vor fi aduse cu promptitudine la cunoştinţa tuturor investitori lor. Pol itica privind dividendele în forma sa 
actua l izată va fi publ icată pe pagina oficială de internet a Societăţi i (www.2performant.com), secţiunea 
privind Guvernanţa Corporativă . 

Având în vedere sectorul tehnologic în care activează Emitentul şi profi lu l  de societate focal izată pe creştere 
accelerată entru securizarea si multi l icarea avanta ·elor corn etitive e o iată extrem de d inamică 



5.7.  
Informaţi i 
financiare 
pro forma 

precum şi nevoia de finanţare a societăţii pentru implementarea strateg iei de dezvoltare, conducerea 
, 2Performant are în vedere, pe termen scurt-mediu, menţinerea pol itic i i  de reinvestire a profitulu i  pentru 

I maximizarea creşterii potenţiale. 

Conform rezu ltatelor financiare prel im inare publ icate pentru 2020, Emitentul a închis anul  cu o cifră de 
1 afaceri de 20,28 mi l ioane de lei , l'n creştere cu 31 % faţă de 20 19, şi cu un profit net de 818 mi i  de lei, cu 

17% mai mare decât în anul anterior. Pr in hotă rârea Adună ri i Genera le  Ord inare Anua le  a Acţionar i lor 
Societăţi i ,  suma de 49 5.970,4 le i  d i n  profitu l  net a l  Societăţ i i  va f i  repart izată acţionari lor îndreptăţiţi sub 
formă de acţi uni  gratuite, respectiv 4 acţiun i  noi la o acţiune deţinută la data de înreg istrare stabi l ită de 
AGOA. 

Pentru exerciţiu l  financiar aferent anulu i  2019, nu au fost distribuite d ividende. 

în -::azul u•iei modificări semnificative a valariior b:ut2, se indude o ciescriere a moduiui  în ca re tranzvctia ar fi outut 
afecta 2ctivele, d2tori i ie şi ;-ezu l tatui emitentului ,  dacă tranzacţia ac  fi a ,1ut !oe la începutul perioadei care face ob:ectul 
raportării s20 ia data indic2ti:\, 
Nu este cazul . 

Secţiunea 6:  Informaţi i privind acţionari i 

6 .1  Principal i i  acţionari 

6 .1 .1  

6 .1 .2  
Drepturi de 
vot d iferite 

În m.'lsura în care aceste informaţii sunt ClX!Cscute de em:tent, r.umeie oricărei persoane core, in rnod direct sau 
Indirect: a ;"e un Interes !n capita lu l  sau di�epturile de vot ale emîtentu fui  c:ar2! cel pu!"ln S r�+� d in  toi-a! 
:,;au drepturile de vot tot2ie, precum şi cuantum u l  interesuîu i  fiecărei as�fel de pe(soane, la data Prospectu lui ,  sau, în 
absenţa unor astfel de persoane, o declaraţie negat!v3 aciecvată . 
Potrivit Registrulu i  Acţionarilor ţinut de Depozitarul Centra l S.A. , acţionarii principa l i  ai Emitentulu i  cu 
deţineri cunoscute peste pragul de 5% din tota lu l  drepturi lor de vot fiecare sunt prezentaţi în tabelu l  
următor: 

Acţionar Acţiuni Procent 

Boerescu Dorin 408.600 38,7509% 

Spineanu Radu Ioan 106 .600 10, 1098% 

Neguţ Serg iu  Mădă l in  74.000 7,0180% 

Aron Bogdan 70. 171  6,6549% 

Alţi acţionari 395 .055 37,4663% 

Total 1,054,426 1000/o 

Informaţ:! dh1 care să reiasă dacă ac\:ionari i orlncipaîi a i  emitentulu i  a u  dr·epturi de vot diferite sa u o dedarnţie negativă 
adecvată. 
La data întocmiri i  Prospectulu i ,  toate acţiun i le Emitentu lu i  sunt ordinare şi conferă deţinători lor lor drepturi 
ega le. Nu există situaţi i în care acţionari ai Emitentu lu i  să a ibă drepturi de vot diferite. 



6.1.3 
Controlul 
asupra 
Emitentului 

6. 1.4 
Acorduri 
privind 
controlul  

6.2 6.2. 1 
Proceduri 
judiciare şi 
de arbitraj 

6.3 6.3 .1  
Confl icte de 
interese la 
nivelul 
organelor de 
administrare, 
conducere şi 
supraveghere 
şi al  
conducerii 
superioare 

6.4 6.4. 1 
Tranzacţi i cu 
părţi afi l iate 

În măsura îr, cme aceste i nformaţii sunt cunoswi:e de ern it2r.t, s<:: precizeaz?i ddcă emitentul este deţiriut sau controlat, 

, d i i'ect sau indirect, şi de către cine şi se descrie natua conttolu lu i  şi ff1ăsuri i0 adoptate penti-Ll ca '''cest control si.î n u  
1 fie exercit2t \n mod abuziv. 

Controlu l  asupra Emitentulu i  se face conform prevederi lor lega le şi a le Actulu i  constitutiv. Structuri le şi 
procesele de guvernanţă corporativă asigură exercitarea statutară a contro lu lu i  asupra Emitentulu i .  La data 
prezentulu i  Prospect, Emitentul este controlat, în mod di rect, de acţionarul Boerescu Dorin Cristian, care 
deţine un procent de 38,75% d in  totalu l  capita lulu i  socia l  şi al drepturi lor de vot ale Emitentu lu i .  

O c!cscd2r2 c; acordurilor crnoscut2 d e  emitenc, a cănx apl icare poate genera sau împiedica, l a  o dată ulterioară, c 
schî rr,bate a cant�·o!u îu !  �supra .��n1 itentulu i .  

Emitentul nu are cunoştinţă de existenţa unor acorduri a căror apl icare poate genera, la o dată u lterioară, 
sch imbarea contro lu lu i .  

Informaţii privind ork:e p,·ocedisă guvernanenti'ilă, judicia:ă SZ,Li de 2rbiti·aj (inclusiv orice astfel d e  procedu;ă 'în 
(k�ru l3re sau potenţială de care 2mitentul a re Cl'noşt in ::ă ) din ultirne:2 12 Ju,1 i ,  cel puţin, Gn" ar putea avea sau a avut 
rec�nt efecte semn:ficativ2 d�>upra poziţk:-.:1 financiare: sa u a profi�a bH:tăUl err;itentu lu l  ş ljsau a grupului„  sa u o dE:daraţie 
negativă acecvată, 
Emitentul declară că nu are cunoştinţă de vreo procedură guvernamenta lă, judiciară sau de arbitraj 
încheiată, în deru lare sau potenţia lă, d in  u ltimele 12  l uni ,  care ar putea avea sau a avut recent efecte 
semnificative asupra poziţiei financiare sau a profitabi l ităţi i Societăţi i .  

.!11forrm1tii dare orivir1d oeice potenta! conflict de interese intre ob!ioatii le fată d e  emi<,ent ais 0rici:!reia dir:tre pers0an,:: le 
men ţion�te la pu;ictui 'L i ş•  inter�seie sa!e private şi alee obi ig;:•ti i .

' În cazu l Î„ cai'e r;u e�!stă asi:fel de confi:cte de 
interese, trebuie făcută o decla1·aţi2 'in acest sens. 

Informaţii pdvind otice întelege;-e sa:_; acerei c.1 acţiona ri i !Yincipal i ,  d•2nţii, furnizorii sau a:ce pe:rsoar.2, /;-, ten�eiL: I că rora 
or icare Gintre per.:>oanele înent:onate !a punctul 4 . 1 a fust a ieasă ca rnernbt�i al  �1 n u i  orqan de adrr dn lst!'are, conducere 

S<•u su pravegh2re sa:; :-nembru al conducerii superioare , 

Deta1 l i  pri;_tind arîce restr!cţle de persoanele rnen ţionate ia pu1· � ::tui 4, 1, pi"lv ind cesional"ca„ iritr-o <-�nt.1n1 itrJ 
perlom1ă de timp, a va lor: lor mobil iare 612 emiten tulu i  deţinuts de ace;tea. 
La nivelu l  organelor de admin istrare şi al conduceri i superioare nu s-au identificat situaţi i de conflict de 
i nterese, nici înţelegeri, acord cu acţionari i pri ncipa l i ,  furn izori sau alte persoane în temeiul  cărora oricare 
d in  persoanele menţionate ia punctul 4. 1 .  a fost a leasă ca membru ai unui organ de administrare, conducere 
sau supraveghere sau ca membru al conduceri i superioare . 

Nu există restricţi i acceptate de persoanele menţionate la punctul 4. 1 .  privind cesionarea, într-o anumită 
perioadă de timp, a participări lor lor la capita lu l  socia l  al emitentu lu i .  

Prin politici şi proceduri i nterne, în  vederea conformări i cu prevederi le lega le în  vigoare dar  şi a a l i nieri i l a  
principi i le de guvernantă corporativă, există şi se apl ică mecanisme de identificare şi gestionare a 
potenţia lelor confl icte de interese la nivelu l  administrări i şi conduceri i Emitentu lu i .  

' Dacă Sta<�dardele Interrno:ţionaie d e  Rccportars Financiară adoptate '!;1 confono-1itate cu Regu lamen tu l (CE) r< r .  1506/2002 
nu se apl ică emitentului ,  trebuie prezentate Ll rmatoarele informaţi i  pentru perioada aco1:e;-ită ele informaţii ie fina riciai-e 
istorice ş: până ia data documen �ului  de '!n(eg istrare: 
(a) natu>a şi cuantumul  tuturor tr;:inzact1 i lor cu pă:ţi afi l iate ( I. ) care, luate separat sat1 îr: ansamblu, sunt irnpoi-t2nte 
pentru <':mitent Dacă tranzacţi i le cu părţi afil iate nu s -2u desfăst; rat 'in conc�iţiiie pieţei, se expl ică motivele, Î i1 cazu l  
"imp;·umuturiicr <n  cu rs, indusi\i a !  ga:<mţi i lOi de or!ce t ip ,  se indică rn2ntumul  soldulu i  de rambursat; 
(b) cuantumul sa u procentaju l  re:)rezenr.at de tranzacţi i i2 încheiate cu pă:ţi afil iate din cifrei de afaceri a em!t2Ptu iu i .  
Nu este cazul . 



6.5 

6.5. 1 - 6.5.2 
Capitalul  
socia l  

6 .5 .3 

6.5.4. 

6.5.5.  

6.5.6.  

6.5.7.  

6.6. 6.6. 1. 
Actul 
constitutiv şi 
statutul 

6.7. 6.7. 1. 
Contracte 
importante 

Cuantun1u l  ca�Jit-1!u lu i  ern ls şi, p2ntru flecar�:: categorie c:e acţ;un î :  
(a) capita iu i  social auto •·izat total al  2mite1-;tu lu i ;  
(b )  rumărul de acţiuni emise şi achitate int2grni şi :-wmărd de acţiuni  en1isc, dar .12achit0te integra: :  

I (c) vaioa:ea nom111::il6 a u i- e1 ?.CtltFl t s2u fa::•w! c3 ar:�!L· 1 · 1 1 1e nu au o valoare norninală; 
(d)  o reconc1� 1ere ::: nL' fnă 1 u lu ·  de aqiun, sflat:: 111 circulaţie la data deschiderii şi  ia ci:sta î;;ch iderli exe1·c iţ:iu l u i .  
Se !Yecizecrz'.:' d<:ic5 or::ste 10 --10 cl i n  c:icit211L i 1  soci2; a fosl vărs2t intermediul  2 ito;· dctive decât n un1e�"lru l în perioada 
•;izati:l de s ituaţi i le fir.anciare anuale. 

La 3 1 . 12 .2020, capita lu l  socia l  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 acţiuni nominative, ordinare, demateria l izate, conferind 
drepturi ega le în Adunarea Generală a Acţionari lor, cu va loare nominală de 0, 1 lei fiecare. 

N icio fracţiune din capita lul social nu a fost vărsat prin intermediu l  a ltor active decât numerarul în perioada 
vizată de situaţi i le financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect. 

Număru! şi caracteristicile principale ale acţiuni !o• c<:Fe n u  reprezintă capital, dacă c<ist?. 

Nu este cazul . 

N umărui, v21io2rca rnntabilă şi va loa;·e::i nor>·: i 1'a!�\ a ar:ţiun ! lor emitentului  deţin ute de 0rn!te .1t sau în numele emitentului  

orl de către fina le le ac'2stu la. 
Nu este cazul .  

Cuantumul va !ori lor rnobîLa!·e ccnvertibiie, pn::sch•rnbaiJilc .% Li 'i:"t;;0ţite de bonuri d e  su bscriere, c u  indicarea condiţi i lor 
s'. a procedurilor de conversie_, schi 1-::b  sau subscriere . 
Nu este cazu l .  

Infonnaţn despre orlce dre:.:it d e  ach�z!ţie şi/sau ob! igaţle aferent(ă) cap;ta iw îu i  ::HJtori.zat, d a r  neen�is, :�.3 u despre orice 
:mgajarnent de majorare a capi\:a lu lu i  social, precum şi cond iţi i le acestora . 

Nu este cazul .  

Infonr.aţii privind capitz� !u !  sccLCJI a l  oricăru i  membru a :  gmpulu '  care !ace obiect1) u•1ei opijunî  seu ;;: !  unui  aco1-cl 
condiţionat sau necondiţionat Ci.'Fe pr2vecle acordarea '.!'IOI' opţiun i  asupr3 capitalu !L' i  ;;i detal i i  privind opţiun i le 
respective, inclusiv identitatea persoanelor la ca.-e se n:feră . 
Nu este cazul .  

O scurtă descrier2 a oricărei prevederi din actul constitutiv care a r  putea 3vr0a r.a efect an1âna n::ar suspendarc<J sau 
împiedicama schimbării controlu :u i  asupra cmitentu !u i .  

Nu este cazul .  

Rezumatul oricărui contra::t irnprnta11i: (aitele deci.\t cel·2 încheiate in cadrw norma l ::i i  c:ctivităţii) fr1chei2t de d'itre 2mitent 
sau orice alt membn.: al  grupulu i ,  în cursu l anulu i  imediat ante1·ior publicăr'.i documentL' lu i  de înn:gisi:rnre . 
Nu este cazul . 



Secţiunea 7 :  DOCUM E NTELE DISPONIBILE 

7. 1. 
I O declaraţie prin care se confirmă faptul c;;î, 'in p2rio2d;;i de valab! i itate a Pmspectuk:i, pot fi consul tate, după ca?, 

u1Tnătoare!e doci.1rnG1te :  
(iJ)  actul c00stitutiv şi st2tutu! actuai ixate a l e  <:Y1'tentu!u!;  
(b)  toi?'te rapo•:1 1tele, ccresr,:ondenţa şi alte docur�1ente, e',1a luăriie şi declaraţi i le făcute de un e:.:pert ia solicitarea 
emitentului,  d :n  care anumite părţi sunt induse sau meqţbnate in documentul de inregistrare, 
Indicarea site-ului  pe care pot fi consuitate docurioente!e. 
În perioada de va labi l itate a Prospectulu i ,  pe site-ul Emitentu lu i ,  la secţiunea „Investitori " , 
https ://ro .2perform a nt .com/i r-majora re/, pot fi consultate Actul constitutiv, Prospectul ,  precum şi toate 
documentele relevante acestei operaţiun i .  

Formularele de Subscriere ş i  Revocare, decizia de aprobare a Prospectulu i  de către ASF precum ş i  Prospectul 
în integra l itatea sa vor fi d isponibi le în format electronic şi pe site-ul  BVB, https://www. bvb. ro/ si a l  

I ntermed ia ru l u i, https://www.go ldring. ro/ şi, de asemenea, în format fizic, la sed iu l  socia l  al Emitentulu i  
sau Intermed iaru lu i ,  unde pot fi consultate z i ln ic pe întreaga perioadă de derulare a operaţiun i i  obiect a l  
prezentulu i  Prospect, în  interva lu l  orar 10 :00 - 14 :00. Având în  vedere contextul pandemiei COVID19, 
pentru consultarea documentelor aferente operaţiuni i  pe suport de hârtie, persoanele i nteresate sunt 
sol icitate să îşi progra meze vizita prin emai l ,  la  adresa investors(â)2performant.com, sau telefonic, la 
numărul de telefon +40 374 996 3 54. 



PARTEA II . I N FORMAT II PRIVI N D  VA LO RI LE 
"' 

MOBI LIA RE 

Secţiunea 1: SCOP, PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAŢII PRIVIND TERŢII, 
RAPOARTE ALE EXPERŢILOR şi APROBAREA AUTORITĂŢII COM PETENTE 

1. 1 

1. 2 

1.3 Declaraţii, 
rapoarte 
experţilor 

1.4 Informaţi i 
atribuite unei 
terţe părţi 

Se identifică toate persoanele respons<:1bile pentru informaţii le pd-,!ind valori le mobil iare, i ndid:nd, îr. cel de dl 
d0i lea caz, pă1ţile în cauză . În cazul  1n care perso<meie <esponsabile sunt p12rsoane f:�ic-?., inc:usiv r�emhr! 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 sedil! i  socia l .  
Informaţi i le care au  stat la baza elaborări i  prezentei secţi uni  referitoare la va lori le mobi l iare sunt 
furnizate de către Emitent, 2Performant Network S.A., societate cu sed iu l  socia l  în Bucureşti, 
Bulevardul  Cornel i u  Coposu Nr. 6-8, Clad i rea Uniri i  View, Etaju l  2, birou l  „ResCo-worki ng09", 
Sector 3, Bucureşti, cod postai 030167, telefon +40 72 1 1 59 025, adresa de email 
investors@2oerformant.com, website : https://2performant.com/, cod unic de identificare fisca lă 
26405652, număr de ord ine în Registrul Comerţu lu i  J40/493/20 10.  Sediu l  socia l  este în curs de 
înregistrare la Oficiu l  Naţional al Registrulu i  Comerţu lu i . 

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A. , cu sed iu l  în Târgu Mureş, Str. Tudor Vlad imirescu 
nr. 56A, jud.  Mureş, înmatriculată la Ofici ul Registrulu i  Comerţulu i  sub nr. J26- 440/19 .04. 1998, 
cod unic de identificare fisca lă 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. 
PJRO lSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, adresa de e-mai l  
qoldrinq@qoldrinq. ro, website www.qoldrinq.ro.  

Persoanele responsabi le pentru informaţi i le cuprinse în prezenta secţiune: 

d in  partea Emitentu lu i : d l .  Dorin Cristian Boerescu - Director genera l  
d in partea Intermediaru lui : domnul Vi rg i l  Adrian Zahan - Di rector Genera l .  

O declaraţie a persoaneio,· •-espoilsabi le pe;1tru informaţii le privin'J valorile mobi i iare clin c<1r2 s {:  reia:oă că 
info:·maţme inc!<Jse in secţi unet1 pri';inJ vaio:-ile noU! iare sunt, după cunoştinţeic lor; conf0iT01e cu 
re2Hatea şi că ir:forrr-1aţil ie privinc: v2!o1·i le rnobil iare r.u ccn!jn omisiun i  �,usceptibik; să le afcci:e:e: 
se;-nr: iflcaţia. 

Reprezentantul Emitentulu i  şi a l  Intermediaru lu i  declară că, după l uarea tuturor măsurilor 
rezonabi le în acest sens, informaţi i le i ncluse în prezenta secţi une privind va lori le  mobi l iare sunt, 
după cunoştinţele lor, conforme cu real itatea şi că aceasta nu conţine omisi uni  susceptibi le să i i  
afecteze semnificaţia .  

Nu este cazul, prezenta secţiune nu conţi ne declaraţi i atribu ite unor persoane în cal itate de 
experţi . 

Nu  este cazul, prezenta secţiune nu conţine declaraţi i atribu ite unei terţe părţi . 



1.5 Declaraţie 
referitoare la 
aprobarea 
prospectului  

1 .6 Interesele 
persoanelor 
implicate în 

. Ofertă 

1.7 

1.7. 1 - 1.7.2 
Motivele ofertei, 
uti l izarea 
fonduri lor 
obţinute şi 
cheltuiel i le 
aferente 
emisiuni i/Ofertei 

/ Prezentul Prospect UE de creştere a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF) în cal itate de autoritate competentă în temeiu l  Regulamentu lu i  (UE) 20 17/1 129, prin 
decizia nr.� / 'to .o S. 2o 2--f 
Aprobarea ASF se referă exclusiv la îndepl in irea standardelor privind caracterul exhaustiv, 
i ntel ig ib i l  şi coerent i mpuse de Regulamentul (UE) 201 7/1 129 şi nu trebuie considerată drept o 
aprobare a ca l ităţi i va lori lor mobi l iare obiect a l  Prospectulu i .  

În vederea luări i  unei decizi i i nvestiţionale bine fundamentate, investitori i ar trebui să eval ueze 
ei înşişi în ce măsură investiţia în valori le mobi l iare oferite conform Prospectulu i  le este ade01ată . 

Informaţi i le privind va lori le mobi l iare d in prezenta secţiune au fost elaborate ca parte a unui 
Prospect UE  pentru creştere în conformitate cu art. 15  d in  Regulamentul (UE) 2017/1 129.  

N u  există n ic iun confl ict de interese care ar  putea influenţa semnificativ emisiunea/Oferta . 

Motivele ofertei si, după caz, valoarea netă estimat;§ a w�nituri lor obţind.e1 def3icată pc pi"indpa!el2 uti l i;:ări 
prevăzute, ·:n ordine<. descresc2to2re a priorităţi i .  În cawl 'in care emitentu l prcconiz0a:-:ă că ve::iturile 
;:;;Umate nu vo.- fi s 1,1f'ci0nte peil ix•.! fi ncinţart:a tt• turor o:;iectivelor avute ·1n se indici:l sursa şi 
valoarea Fondu1i lor supl !mentare necesare. Trebuie furnizate, de ;,:isernenea, infGnnaţi i �.k�tal iate privind 
uti i izarea 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� !=''"2iîtru ?înan·ţa :·ea achiziţiei cnunţ:1te a a!tot '1ntrepr!nd(::tl 
sau pentru rambu rsarea, reducen�2 sau răscurnp5rc1rea unor datoi"i i .  Vaioarca totală neU:'i a venil:uri !or 
obţinute în wrna emi5 luni i/of•2rtei şi  o est.imc1n: a cheltu ie! ! !or totaie afer'::'!nt� emis iun i ijoferte i .  O expl icaţie 
a moculu i  in care venitu rile ootinute din ace::•stă ofertă sunt 'in conc0rci2nţă cu strntegia ci·� af2ceri şi cu 
o;J\2ctiveie sti"ategice descrt;e ·;-n c�rJcu1nertul de inre9L;trJre. 
Motivele Ofertei : 

Majorarea capita lu lu i  socia l  se real izează cu scopul de a a l imenta investiţi i le  strategice pe care 
2Performant le va rea l iza în perioada 2021-2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei ,  atât 
prin proiecte de creştere pe pieţele d in România şi Bulgaria prin produsul de marketing afi l iat, 
cât şi prin parteneriate strategice cu jucători d in a lte pieţe, cu impact puternic în business şi 
cu potenţia lu l  de a forma comunităţi de uti l i zatori pe pieţe externe. 
În contextul accelerări i  comerţulu i  on l ine, a l  marketingu lu i  digita l şi a l  fenomenulu i  de 
freelancing, a căror creştere este aşteptată să continue în următori i ani în România, în reg iunea 
Europei Centra le şi de Est şi la n ivel european în genera l ,  2Performant a identificat o fereastră 
de oportunitate pentru dezvoltarea companiei prin produsul de marketing afi l iat. 

Astfel, 2Performant va urmări în 202 1 şi în următori i ani două d irecţi i strategice majore : 

� consol idarea şi creşterea pe pieţele d in România şi Bulgaria, în baza avantajelor 
competitive existente; 

�' creşterea accelerată a venituri lor d in  pieţele externe şi stab i l i rea bazelor extinderi i 
companiei pe pieţele d in regiune.  

Majorarea capita lu lui socia l  cu aport în numerar are scopul de a a l imenta investiţi i le strateg ice 
pe care 2Performant le va rea l iza în perioada 2021-2022 pentru a accelera dezvoltarea 
companiei, pe cele două direcţi i menţionate. 

Este esenţial pentru dezvoltarea Emitentu lu i  ca acesta să poată va lorifica rapid oportunităţi le 
care pot apărea în pieţele în care este prezent sau pe care le urmăreşte şi care pot genera 
valoare pentru Societate şi pentru acţionari pe termen mediu şi lung. 

Sectoarele de tehnolog ie, marketing digita l şi e-commerce sunt caracterizate de d ina mism şi 
sunt printre primele care adoptă noi tendinţe şi modele. Inovarea şi atitudinea de first mover 



reprezintă unul d intre ingredientele care au condus la creşterea accelerată a societăţii d in  ultimi i  
an i .  Aşadar, 2Performant va continua să identifice şi să urmărească oportunităţi le majore. 

Valoarea netă estimată a venituri lor obţinute : 5 .245.272,2 lei 

Uti lizarea fonduri lor: 

Operaţiunea de majorare a capita lu lui socia l ,  care se aşteaptă a se fina l iza în a l  trei lea trimestru 
ai anulu i  2021 ,  va susţi ne următoarele trei investiţi i :  

�� Parteneriate strategice cu jucători importanţi d in  comerţul onl ine şi marketingul 
afi l iat, cu impact puternic în business şi cu potenţialul  de a forma comu nităţi de 
uti l izatori pe pieţe externe - 2 mii. lei 

Din 2020, 2Performant a stabi l it un parteneriat cu Tradedoubler, reţea de afi l iere cu prezenţă 
regiona lă.  Parteneriatul a va l idat această rută de dezvoltare pentru 2Performant, prin colaborări 
cu brand-uri prezente pe pieţele d in  România şi Bulgaria precum epantofi . ro şi Modivo. ro, şi va fi 
extins în 202 1 prin colaborarea cu mai multe branduri/ magazine onl i ne d in  portofol iul 
Tradedoubler. 
În plus, în 2021 2Performant va demara o serie de parteneriate noi, care se vor concretiza în 
integrări tehnice între platforma 2Performant şi platformele unor parteneri precum :  branduri cu 
prezenţă globa lă sau europeană şi cu tracţi une în comerţul onl i ne, reţele de afi l iere care faci l itează 
accesul la branduri puternice în eCommerce sau alţi i .  

După val idarea unor astfel de  parteneriate, 2Performant intenţionează să deru leze campani i  de 
atragere de uti l izatori noi d in pieţele vizate. 

Capita lu l  a locat acestor proiecte este de 2 mi l ioane lei şi va fi d irecţionat către retribuţia 
personalu lu i  care va derula aceste proiecte - specia l işti cu competenţe de business (business 
development, client service) şi de programare - şi către campani i  de marketing pe pieţele externe 
pentru achiziţia de uti l izatori noi pe pieţele externe, în perioada 202 1 -2022. 

Acest proiect va contribui semnificativ la atingerea obiectivulu i  de creştere a venituri lor din pieţele 
externe pentru 202 1 şi în ani i  următori (ritm de creştere anua lă de 65%) şi la mări rea aportulu i  
pieţelor externe în cifra de afaceri până la 30% din business 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 continuare creşterea d in comerţul onl ine din pieţele din România şi Bulgaria, 
2Performant va derula o serie de proiecte specifice pentru creşterea volumulu i  de vânzări 
generate de uti l izatori i existenţi ai platformei 2Performant.com şi pentru atragerea de noi 
uti l izatori . 

Aceste proiecte vor contribui la susţinerea unui ritm de creştere estimat de peste 20% a veniturilor 
de pe piaţa din România, în 2021 şi în următori i ani . 

Capita lu l  a locat acestor proiecte este de 1 ,5  mi l ioane lei şi va fi d i recţionat către dezvoltarea 
echipelor de cl ient service, vânzări şi development (programare) şi către activităţi de marketing 
pentru achiziţia de noi uti l izatori şi pentru intensificarea activităţi i acestora în platforma 
2Performant.com.  

> Proiect de dezvoltare a unui  nou mod de atribuire a conversi i lor din 
2Performant.com- 1,5 mi i .  le i  

Rentabi l itatea platformei de marketing afi l iat depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de 
a atribui corect şi complet conversi i le generate de către afi l iaţi . Producători i  de navigatoare 
(browsere) au anunţat i ntensificarea restricţi i lor cu privi re la datele personale şi la acordarea 



1.8 Informaţii 
suplimentare 

expl icită, de către uti l izatori sau vizitatori ai site-uri lor, a dreptulu i  de a stoca informaţi i despre 
activitatea lor. Aceste schimbări la nive lu l  navigatoarelor pot reduce capacitatea tehnolog iei 
2Performant de a monitoriza traficul, conversi i le şi vânzări le rea l izate prin platformă . 

D in acest motiv, echipa de programatori 2Performant va genera o nouă sol uţie tehnică de 
atribu ire a conversi i lor care va mitiga riscul descris anterior şi, în plus, Vâ creşte capacitateâ 
tehnologiei de 2Performant de a capta conversi i le d in platforma 2Performant.com, ceea ce va 
securiza şi posib i l  chiar creşte venituri le  uti l izatori lor şi a le 2Performant. 

Capita l ul a locat pentru acest pro iect este de 1,5 mil ioane lei şi va fi d i recţionat către dezvoltarea 
echipei de Research & Development şi de achiziţionarea de instrumente necesare pentru 
dezvoltarea soluţiei tehnice. 
În completarea fonduri lor atrase prin prezenta operaţiune de majorare de capita l socia l ,  în 
conformitate cu hotărâri le AGEA întrunită la 22 .03 .2021,  Societatea va apela şi la fonduri le propri i, 
respectiv, contractarea de credite în condiţi i de ech i l ibru financiar şi rentabi l itate pentru Societate. 

Estimare cheltuieli aferente emisiuni i :  

Valoarea totală a fonduri lor care pot fi obţinute d in Ofertă este d e  5 . 245 .272,2 lei, în cazul în 
care toate acţiuni le oferite sunt subscrise. 

Cheltu iel i le aferente Ofertei şi care vor fi suportate în total itate de către Societate sunt: 

1 .  Comisionul Intermed iaru lu i  Ofertei ,  î n  conformitate c u  contractul între părţi 

2. Cota perceputa de ASF ca lculata ca procent de 0, 1 % din valoarea sumelor efectiv 
subscrise în mod va l id în oferta . 

3 .  Taxa ASF de  el iberare a certificatu lu i  de  va lori mobi l iare pentru drepturile de  preferinţă 
în vederea tranzacţionări i lor, dar şi pentru acţiun i le nou-emise (cf. Anexa 3 - 2. 17  I 
Regulamentul ASF nr. 16/20 14 privi nd venituri le Autorităţi i )  - 1 . 000 lei; 

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

5 .  Taxe înregistrare instrumente la Depozitarul Centra l ,  estimate la 2 . 500 le i  

6.  Alte cheltu iel i  i ncidente operaţiun i i  - estimate la 1 . 000 le i  

Dacă în s2cţiunea ele informaţi i  privind va!oriie 1T1obi i i2•.-e sune menţion<i\:i ccn!:'i i ieri care a u  
en1ls!unea_. o ptecizând cal !tat�a 'in care au ac!:kx1at ac::::şti"�· 
Nu este cazul .  

Se precizA,iză ce a lte lnforrnaţ; i cl in secţ;unez priv!nd vaîori!e n-1obi ! !are a u  fost verific3te s a u  exarn inatţ.: de 
catre .:;uditori şi dacă aceştia c•u eia!:;orc!t un r;:iport. Se prezint� raportu ! în îni:regime sau ,  cu apmba:2a 
autorităţii cornpetcni:r:, un reztu -r1at al  acestu ia. 
Nu este cazul .  

Sectiunea 2: DECLARATIA PRIVIND CAPITALU L CIRCU LANT SI DECLARATIA 
PRIVIN D  CAPITALIZAREA şi NIVELU L DE ÎNDATORARE 

. . 

2. 1 .  Capitalul  
circulant 

Emitentul declară că, în opinia sa, capita lu l  său circulant, ca lculat ca diferenţă d intre va loarea 
activelor curente şi cea a datori i lor cu termen de exigibi l itate sub 1 an şi în valoare de 
451 . 969 lei la 3 1 . 12 .2020, este suficient pentru acoperirea obl igaţi i lor sale actua le. 



2.2 Capitalizare 
şi nivel de 
îndatorare 

Nu se apl ică .  Informaţie furnizată numai de emitenţi i de titl uri de capita l  cu o capita l izare 
bursieră de peste 200 OOO OOO EUR. 

Secţiunea 3: FACTORII DE RISC 

3. 1 
Principalele 
riscuri 
specifice 
valori lor 
mobil iare ale 
emitentulu i  

Fiecare d intre riscuri le privind Emitentul - aşa cum au fost acestea identificate şi descrise la  
Secţiunea 3, punctul 3 . 1 . -3 .4. d in Partea I a prezentu lu i  Prospect - odată materia l izat, poate 
influenta negativ, într-o măsură d ifici l de cuantificat, preţul şi l ichiditatea acţi uni lor 
2PERFORMANT NETWORK S.A. pe piaţa de capita l .  

Pe  lângă acestea, investiţia în  acţiuni  în  sine prezintă riscuri specifice derivate d in  particularităţile 
acestor instrumente fi nanciare în contextul evoluţi i lor economice, socia le şi pol itice la scară 
naţională şi i nternaţiona lă .  

3 .1. 1  Riscurile asociate cu o investiţie directă în acţiuni, ca de a ltfel şi randamentul 
aşteptat asociat acestei investiţi i sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitulu i  bancar 
sau investiţiei în a lte instrumente financiare precum obl igaţiuni de stat, participaţi i la fonduri de 
investiţi i sau chiar obl igaţiuni corporative. Volati l i tatea şi evoluţia puţin predictib i lă a l i chid ităţii 
şi preţulu i  acţiuni lor, a lături de riscul pierderi i investiţiei în cazul fa l imentu lu i  Emitentulu i  nu 
recomandă investiţia în acţiuni acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranţă faţă de risc. 

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care : 

• doresc protecţia integra lă a capita lu lui şi/ sau certitud inea rambursări i sumelor investite; 
• au o toleranţă scăzuta la risc, nefi indu-le potrivite investiţi i le bursiere; 
• necesită în mod obiectiv existenţa unei garanţi i de stat sau investiţi i în active fără risc. 

3. 1.2 Riscul de preţ este specific acţiuni lor l i state şi derivă d in evoluţi i le negative ce pot 
i nterveni în cotaţia acţiuni lor emitentulu i ,  după admiterea acestora la tranzacţionare. Fluctuaţia 
preţulu i  poate fi i ndusă de o multitud ine de factori legaţi de activitatea emitentulu i  sau de 
volati l i tatea generală a pieţei . De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite 
sau situaţi i l it igioase, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate decide suspendarea 
tranzacţionări i acţiuni lor, cu impact asupra posib i l ităţi i investitori lor de a vinde acţiun i le în orice 
moment dorit şi asupra va lori i de piaţă a acţi uni lor la reluarea tranzacţionări i .  

3. 1.3 Riscurile generate de piaţa de capital d in România, în  ansamblul  e i .  Volati l itatea 
şi l ichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieţei de capita l ,  conturând un risc 
de natură sistemică pentru toate instrumentele financiare tranzacţionate. 

În ega lă măsură, riscul de inflaţie şi riscul de rată a dobânzi i pot afecta randamentul i nvestiţiei 
în acţiuni în genera l ,  ca a lternativă i nvestiţională în raport cu depozitele bancare sau i nvestiţia 
în obl igaţiuni  guvernamentale sau corporative . Orice creştere în rata dobânzi i poate afecta 
evoluţia cotaţiei acţiuni lor, în timp ce creşterea ratei inflaţiei erodează câştiguri le rea le ale 
i nvestitorulu i .  

3. 1.4 Riscul asociat rezultatelor comunicate 

Accentul pus pe dezvoltarea afaceri i şi pe investiţi i ,  în detrimentul obiectivu lu i  de a obţi ne profit, 
poate contura o perspectivă incorectă cu privire la performanţa societăţi i  în rândul publ icului 
i nvestitor. Acest risc planează asupra societăţii în perioada de raportare, cu efecte asupra 
cotaţi i lor bursiere .  



Secţiunea 4: TERMENII ŞI CONDIŢIILE VALORILOR MOBILIARE 

4. 1 Informaţii privind valori le mobil iare care urmează a fi oferite 

4. 1 .1  o 
descriere a 
tipului  şi clasei 
valorilor 
mobi l iare 
oferite, inclusiv 
codul ISIN 

4. 1 .2  
Legislaţia în 
temeiul  căreia 
au fost create 
valorile 
mobi l iare 

4. 1.3 

4. 1.4 Moneda 
emisiuni i  

4. 1.S 

I Oferta are ca obiect un număr tota l de 185. 500 acţiun i  ord inare, nominative, indivizibi le, de 
va loare egală, emise în formă demateria l izată, cu o va loare nominala de O, 1 lei/acţiune, emise de 
2PERFORMANT NETWORK S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA d in  data de 22.03.2021 .  

Codu l  ISIN a l  acţi uni lor Emitentulu i  este ROZMYY1W6LM9 

Legea 24/2017 privind emitenţi i de i nstrumente financiare şi operaţiuni  de piaţă; 
Legea 3 1/1990 a societăţi lor, republ icata, cu modificări le şi completări le u lterioare; 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţi i şi operaţiuni le cu va lori mobi l iare; 
Regulamentul UE nr. 1 129/20 17 privind prospectul care trebuie publ icat în cazul unei oferte 
publ ice de va lori mobi l iare sau al admiteri i de va lori mobi l iare la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementata ; 
Regulamentul delegat (UE) 979/2019 şi 980/20 19 de completare a Regulamentu lu i  (UE) 
1 129 /20 17 .  

Fonna S'Jb care au fost emis,;:; valorile mooii iare: titluri ncmiPdtke sau  i a  purtător, nzice sau 
dern"!ter:a! izc:te. În cazul vdoriior mobiilare dematerial izate, se i;idică denl'mirea si adr2sa ertită�ii 
lnsărclnate cu efectuarea inregistr5riior necesare. 

Valori le mobi l iare nou emise sunt acţiuni  ord inare, nominative, ind ivizibi le, emise în formă 
demateria l izată . 

In baza contractulu i  de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Centra l S.A., efectuarea 
înreg istrări lor necesare asupra Registru lu i  Acţionarilor sunt în sarcina Depozitaru lui Central S.A. , 
cu sed iu l  în Bucureşti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, Sector 2. 

Acţiuni le nou emise şi oferite sunt denominate în lei . 

O descriere a drepturi lor asociate valori lor mobi l iare, i nclusiv a oricărei restricţi i care le este 
apl icabi lă, şi a modal ităţi lor de exercitare a drepturi lor în cauză : 

(a) dreptul la dividende : 
( i)  data (datele) fixă (fixe) la care ia naştere acest drept; 
( i i )  termenul  de prescriere şi persoana în favoarea căreia i ntervine prescrierea; 
( i i i )  restricţi i le apl icabi le dividendelor şi proceduri le apl icabi le deţinători lor de titluri nerezidenţi ; 
( iv) rata sau modul de calcul al d ividendelor, frecvenţa şi natura cumulativă sau necumulativă a 
plăţi lor; 
(b) drepturi le de vot; 
(c) drepturi le preferenţia le de subscriere a unor valori mobi l iare d in aceeaşi categorie; 
(d) dreptul de participare la profituri le emitentu lu i ;  
(e) dreptul de participare la excedent în cazul l ichidări i ;  
(f) clauzele de răscumpărare; 
(g) clauzele de conversie. 

Fiecare acţiune nou-emisă subscrisă şi plătita de acţionari conferă acestora aceleaşi drepturi cu 
cele a le acţiuni lor deja existente a le Emitentulu i : dreptul la un vot în Adunarea Genera lă a 



4. 1.6 0 
declaraţie 
privind 
hotărârile, 
autorizaţii le 
şi aprobările 
în temeiul 
cărora au fost 
emise valorile 
mobi l iare 

4. 1.7 Data 
emisiuni i .  

Acţionari lor Societăţi i ,  dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la 
d istribuirea profitulu i  în condiţi i le leg i i  şi a le Actulu i  Constitutiv, dreptul de preferinţă în cadrul 
unei majorări de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate d in l ichidarea 
Emitentu lui - respectiv dreptul de participare la excedent în cazu l  l ichidări i ,  precum şi orice a lte 
drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi de prevederi le legale în vigoare. 

Dreptul la d ividende aparţ ine acţionari lor care sunt înscrişi în Registrul Acţionarilor Emitentului 
la Data de Înreg istrare stab i l ita prin hotărârea Adunări i  Genera le Ordinare a Acţionarilor 
Emitentul ui care decide distribu irea de dividende din profitul net rea l izat de către Societate. 
Întrucât începând cu ex-date (data anterioara datei de înreg istrare), instrumentele financiare se 
tranzacţionează fără dreptul la d ividend, acesta ia naştere la data ex-date, care este în mod 
expres precizata în textul hotărâri i AGOA. 
În conformitate cu prevederi le Legi i  nr. 3 1/1990 privind societăţi le, coroborate cu dispoziţi i le 
referitoare la prescripţia extinctivă din Codul civi l ,  termenul  de prescripţie a l  dreptului la 
d ividende neridicate este de 3 an i .  Prescrierea intervine în favoarea societăţi i .  
În cazul d ividendelor plătite unei persoane fizice nerezidente, se vă solicita certificat d e  rezidenta 
fisca la .  Daca un contribuabi l este rezident a l  unei tari cu care Romania a încheiat o convenţie 
pentru evitarea dublei impuneri, cota de i mpozit care se apl ica venitu lu i  i mpozabi l  obţinut de 
către acel contribuabi l  d in Romania nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţia care 
se apl ica asupra acelu i  venit. În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia 
interna sau în convenţi i le de evitare a dublei impuneri, se apl ica cotele de impozitare mai 
favorabi le. 

Impozitul se calculează, se retine, se declara şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de 
sch imb a l  pieţei va l utare comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se 
efectuează plata venitu lu i  către nerezidenti . Termenul de decla rare este data de 25, i nclusiv, a 
lun i i  următoare celei în care s-a plătit venitu l ,  prin formularul  100 "Declaraţie privind obl igaţi i le 
de plata la bugetul de stat". 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru veniturile obţinute d in Romania cu titl u de dividende de 
la o persoana juridica romana, se ca lculează, respectiv se retine în momentul plaţi i ven itulu i ,  de 
către plătitorul de venituri care are obl igaţia, de asemenea, să depună o declaraţie privind 
ca lcularea şi reţinerea impozitulu i  pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent. 

Deţinerea a cel puţin uneia d in Acţiuni le Emitentulu i  i mpl ica adeziunea acţionarul ui la prevederile 
Actulu i  Constitutiv. Drepturi le şi obl igaţi i le legate de Acţi uni  prevăzute în Actul Constitutiv 
urmează Acţiuni le în cazul treceri i lor în proprietatea a ltor persoane. Obl igaţi i le Emitentu lu i  sunt 
garantate cu patrimoniu l  Emitentu lui ,  iar acţionarii vor fi ţinuţi răspunzători numai în l im ita va lorii 
Acţiuni lor subscrise. 

Operaţiunea de majorare a capita lu lu i  socia l  obiect al  prezentulu i  Prospect a fost aprobată de 
Adunarea Genera lă Extraord inară a Acţionari lor Emitentulu i  (AGEA) întrunită statutar şi legal la 

1 data de 22.03 .2021 .  Emitentul a îndepl init obl igaţi i le lega le de publ icitate privind convocatorul şi 
hotărârea AGEA. 

Oferta publ ică a acţiun i lor nou emise se va derula în baza prezentul ui Pr9._�ect care a fost 
aprobat prin Decizia Autorităţi i de Supraveghere Financiară (ASF) nr. f?..l.!Ll 2o .oJ..b2{ 

Acţiun i le nou subscrise î n  cadrul operaţiun i i  d e  majorare a capita lu lu i  socia l  se considera emise 
după înregistrarea noulu i  capita l  socia l  la ONRC, ASF si, ulterior, la i nstituţi i le pieţei de capita l .  



4. 1.8 Restricţi i 
impuse asupra 
transferabil ităţi i 
valori lor 
mobi l iare 

4. 1.9 
Avertisment 

Nu există restricţii privind l ibera transferabi l itate a acţiuni lor oferite spre subscriere în baza 
prezentulu i  Prospect. 

Un avertisment conform căru ia legislaţia fio;cai� a stc:tuiu i  memlxu al investitorului :7i ce<:1 v ţ3ri i de 
înregistrarr" a '"mitentu lui  ar putea avea un i tn !)d:::t asupra venltuiuî obţinut din valcri:0 .nobi: iare. 
Informaţi i privind tratamentul fisca l a l  va lori lor mobi l iare în cazul  în care investiţia propusă atrage 
un reg im fisca l specific tipului de investiţie respectiv. Investiţia propusa nu atrage un tratament 
fisca l diferit a ltul decât cel impus de Codul  Fisca l .  

Se  recomanda potenţia l i lor i nvestitori ca îna inte de a decide asupra oportunităţi i achiziţionării 
Acţiuni lor sa-si consulte propri i consultanţi fi nanciari si/sau fisca l i  cu privi re la reg lementările 
fisca le specifice fiecăruia d intre ei, i ncl usiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, 
precum şi cu privi re la potenţia le modificări ale legislaţiei fiscale. 

Potrivit legislaţiei fiscale d in Romania, respectiv prevederi lor Legi i  nr. 227/20 15  privind Codul 
Fiscal actual izată, art. 94, venituri le d in dividende precum şi câştiguri le d in  transferul titl uri lor de 
va loare se i nclud în categoria venituri lor d in investiţi i şi se supun reglementari lor fisca le privind 
impozitul 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 fi ind 
fina l .  Obl igaţia ca lculări i şi reţinerii impozitu lu i  pe venituri le sub forma de dividende revine 
emitentu lu i ,  odată cu plata dividendelor către actionari /investitori . Termenul  de vi rare a 
impozitu lu i  este pana la data de 25 inclusiv a l un i i  următoare celei în care se face plata . În cazul 
d ividendelor d istribuite, dar care nu au fost plătite acţionari lor/ investitori lor pana la sfârşitul 
anu lu i  în care s-au aprobat situaţi i le financiare anuale, impozitul pe d ividende se plăteşte pana 
la  data de 25 ianuarie inclusiv a anu lu i  următor. Impozitu l datorat se virează integral la bugetul 
de stat. 

Cota de impozitare apl icată asupra câştigu lu i  net anual impozabi l  d in transferul titl uri lor de 
va loare - acţiuni  este de 10%. 

Câştigul  net / pierderea netă anua lă d in tranzacţi i cu acţiun i  se determină că diferenţa între 
câştiguri le şi pierderile d in transferuri de titl uri de va loare înregistrate cumulat în cursu l anu lu i  
fisca l respectiv. Impozitu l anua l  datorat de către contribuabi l se stabi leşte de către organul  fiscal 
competent pe baza declaraţiei privind venitul real izat care se depune ia organul fisca l competent 
pentru fiecare an fisca l până la data de 25 mai i nclusiv a anulu i  următor celu i  de real izare a 
câştigu lu i  net anua l .  

Daca operaţiuni le de  transfer se efectuează printr-un i ntermediar rezident fisca l roman, 
, determinarea câştigu lu i  se efectuează de către intermediar pe baza documentelor justificative. 

Acestuia îi revine obl igaţia : 

de a calcula câştigul / pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil 
sau anual, după caz; 
de a transmite către contribuabi l informaţi i le privind tota lul câştiguri lor /pierderi lor în 
forma scrisa, pana în ultima zi a lun i i  februarie a anu lu i  curent pentru anul  anterior; 
de a depune anual, pana în ult ima zi a l uni i  februarie a anu lu i  curent, pentru anul  
a nterior, la organul fisca l competent, o declaraţie informativă privind tota lu l  câştiguri lor 
/ pierderi lor pentru fiecare contribuabi l .  

I n  caz contrar, determinarea câştigu lu i  se efectuează d e  către beneficiarul d e  venit, pe baza 
documentelor justificative. 



! 

4. 1.9.2 Investitori rezidenţi - persoane juridice 

Câştiguri le obţinute de o persoana juridica romana rezidenta d in  transferu l acţiun i lor deţi nute la 

I 
o persoana juridica rezidenta sunt reflectate în situaţi i le financiare a le acesteia sub forma 
profitu lu i  impozab i l .  Cota de impozit pe profit apl icabi la în Romania este de 16%. 

I În situaţia persoanei jurid ice romane care plăteşte dividende către o a lta persoana jurid ica 
romana, obl igaţia determinări i ,  reţineri i şi plaţii impozitu lu i  pe dividende revine în sarcina entităţi i 
care plăteşte dividendele, odată cu plata acestora către acţionari .  

Impozitul p e  dividende se stabi leşte pri n apl icarea unei cote d e  i mpozit d e  5 %  asupra d ividendului 
brut d istribuit/plătit unei persoane juridice romane. 

Impozitul pe dividende se declara şi se plăteşte la bugetu l de statApână la data de 25 incl usiv a 
lun i i  următoare celei în care se d istribuie/plăteşte dividendu l .  In cazu l  în care d ividendele 
distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anu lu i  în care s-au aprobat situaţi i le  financiare 
anuale, impozitul pe d ividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a a nu lu i  următor. 

Impozitul nu se apl ica în cazul d ividendelor plătite de o persoana jurid ica romana unei alte 
persoane jurid ice romane, daca beneficiarul dividendelor deţine, la data plaţii d ividendelor, 
min imum 10% din titl uri le de participare ale celei la lte persoane juridice, pe o perioada 
neîntreruptă de un an împl init până la data plaţii acestora inclusiv. 

4. 1.9.3 Investitori nerezidenţi - persoane fizice 

În acord cu prevederi le Codulu i  Fisca l ,  noţiunea de „persoane fizice nerezidente" este 
reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetăţenia romana, nu au  domici l i u l  stab i l it 'în 
Romania, nu locuiesc în Romania pentru o perioada sau mai  multe perioade care depăşesc în 
tota l 183 de zi le, pe parcursul oricărui i nterva l de 12 lun i  consecutive, care se încheie în anul 
ca lendaristic vizat, iar „centrul i ntereselor vita le a le persoanei nu este amplasat în Remania". 

În situaţia în care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a încheiat 
o convenţie de evitare a dublei impuneri cu privi re la impozitele pe venit şi capita l ,  leg islaţia 
romana stabi leşte faptul că preva lează prevederi le convenţiei pentru evitarea dublei impuneri. 
Pentru apl icarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei i mpuneri , nerezidentul are obl igaţia 
de a prezenta plătitoru lu i  de venit certificatul de rezidenţa fisca lă, care trebuie să ateste faptul că 
acesta a fost rezident în statul cu care Romania are încheiată convenţie de evitare a dubei 
impuneri în anu l/perioada obţineri i venituri lor. 

Pe de a lta parte, în măsură în care : ( i) o astfel de convenţie nu a fost încheiată; (îi )  convenţia nu 
reglementează problema impozitări i  veniturilor d in transferul titluri lor de valoare; ( i i i )  convenţia 
stabi leşte că impozitul va fi datorat statulu i  sau în măsura în care cl ientu l nu prezinta certificatul 
de rezidenta fiscala, impozitarea câştigu lu i  vă urma regul i le  impuse prin leg islaţia naţională .  

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru venituri le obţinute d in  Romania cu titl u de dividende de 
la o persoana juridica romana, se ca lculează,  respectiv se retine în momentu l plaţi i ven itu lu i ,  de 
către plătitorul de venituri . 

4. 1.9.4 Investitori nerezidenţi - persoane juridice 

Prin „persoane juridice nerezidente" se înţeleg, conform Codu lui Fisca l ,  persoanele juridice care 
nu au sed iu l  socia l în Remania, respectiv care nu au fost înfi i nţate în conformitate cu leg islaţia 
romana . 

Pentru dovedi rea ca l ităţi i de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul 
de rezidenta fisca la sau alt document echiva lent care atesta rezidenta fisca la a acestora . La fel 
ca în cazu l persoanelor fizice nerezidente, se stabi leşte că regula în materia determinări i  
obl igaţi i lor fisca le preva lenta convenţi i lor de evitare a dublei i mpuneri, încheiate între Romania ş i  
statele în care persoanele jurid ice străine îş i  au  rezidenta . 
În măsură în care o astfel de convenţie nu exista sau în urma anal izei acesteia rezulta că impozitul 
este datorat statulu i ,  devin apl icabi le prevederi le Codu lu i  Fisca l - Titl ul II - i mpozitul pe profit, în 



4. 1 .10 

4. 1 .11  

4. 1 .12 

I raport de care persoanele jur idice stră ine care desfăşoară activităţi în  Remania datorează un  

, impozit pe  profit în  cuantum de 16% aferent câştiguri lor d in tra nsferul titl uri lor de  va loare. 

Impozitul datorat de nerezidenţi, pentru ven ituri le obţinute d in  Romania cu titlu de d ividende de 
la o persoana juridica romana, se ca lculează, respectiv se retine în momentu l plaţi i venitulu i ,  de 
către plătitorul de venituri . 

Nota : Punctul de vedere prezentat şi menţionat în Prospect este expri mat în l im ita legislaţiei 
ap l icabi le. Nu excludem posibi l itatea ca o instanţă de judecata/autoritate administrativa/tertă 
pa rte să a ibă o interpretare diferita asupra aspectelor anal izate. 

Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea şi datele de contact ale ofertantu lu i  va lorilor 
mobîl iare şi/sau ale persoanei care sol icită admiterea la tranzacţionare, inclusiv identificatoru l  entităţii 
juridice (LEI) în cazul în care ofertantul a re personal itate juridică . 

Nu este cazul . Ofertantul valori lor mobi l iare nu este diferit de Emitent. 

(a) O declaraţie cu privire la existenţa oricărui act legislativ naţional sau a oricărei reglementări naţionale 
privind achiziţi i le ap l icab i l (ă) emitentulu i  şi posibi l itatea apl icăr i i unor măsuri de împiedicare, dacă există; 
(b} o scurtă descriere a drepturilor şi obl igaţi i lor acţionari lo r 'in  cazul  une i oferte publ ice de cumpă rare 
obl igator i i  şi/sau a reg lementări lor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obl igatorie; 
(c) ind icarea ofertelor publ ice de cumpărare făcute de terţi asupra capita lu lu i  emitentu lu i  în cursu l  
exerciţiu lu i  financiar precedent sau  a l  exerciţ iu lu i  financiar î n  cu rs . Trebuie indicate, de  asemenea, preţu l 
sau cond iţ i i le de sch imb şi rezu ltatul acestor oferte . 

Nu este cazul . 

Dacă este cazul, impactul potenţial asupra investiţiei în cazul rezoluţiei în teme iu l  Directivei 2014/59/UE. 

Nu se apl ică .  

Secţiunea 5 :  DETALII PRIVIND OFERTA 

5.1 .  Termenii şi condiţi i le ofertei publ ice de valori mobi l iare. Condiţii, statistici privind Oferta, 
calendarul previzional şi modal ităţile de sol icitare a subscrieri i .  

5 .1 .1  
Condiţi i le care 
reglementea:.:ă 
oferta 

5.1 .2  

Oferta este in iţiată ş i  derulata cu  respectarea condiţi i lor, specificaţi i lor ş i  cerinţelor: 

Hotărâri i AGEA nr. 2/22.03 .2021,  
Legi i  nr. 24/20 17 privind emitenţi i de titl uri fi nanciare şi operaţi un i  de piaţă, 
Legi i  societăţi lor nr. 3 1/ 1990 republ icata, cu modificări le şi completări ie u lterioare, 
Regu lamentu l ui ASF nr. 5 /20 18 privind emitenţi i de titluri financiare şi operaţi un i  de 
piaţă,  
Regu lamentu lui (UE) 20 17/1 129 privind prospectul care trebuie publ icat în cazul  unei 
oferte publ ice de va îori mobi l iare sau a l  admiteri i  de va iori mobi l iare ia tranzacţionare 
pe o piaţă reg lementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 (Anexele 
23, 24, 26) şi Regu lamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a 
rezumatu lu i  şi conţinutu lu i  Prospectulu i .  

Cuantumul  tota l a l  emis iun i i/ofertei, făcând d istincţie între valor i le mobil iare oferite spre vânzare ş i  va lor i le 
mobil iare oferite spre subscriere . 

Numărul de acţiuni  nou emise va fi integra l oferit spre subscriere deţi nători lor de drepturi de 
preferinţă, în cadrul Ofertei publ ice. 

Va loarea tota lă a Emisiuni i  este de 5 .245. 272,2 lei, în ipoteza în care toate acţiuni le puse în 
vânzare se vor subscrie la preţul d in Etapa I de către investitori . 



5.1.3 

Emisiunea ş i  Oferta au ca obiect un număr total de 185. 500 acţiuni no i  nominative, ord inare, 
demateria l izate, fiecare având o va loare nominala de 0, 1 lei / acţiune. 
În cazul  subscrierii integra le a ofertei, va loarea cu care se va majora capita lu l  socia l  al 
Emitentu lu i  este de 18. 550 lei, în timp ce va loarea tota lă a pri mei de emisiune aferentă majorării 
va fi de 5. 226.722,2 lei . 

Durata de valabi l itate a ofertei, inclusiv orice modificare posibi lă, şi o descriere a proceduri i  de subscriere. 

Cele 185. 500 acţiuni ordinare, nominative, i nd ivizibi le, de va loare ega la oferite în cadrul Ofertei 
se vor putea subscrie în baza exercitări i  drepturi lor de preferinţă a locate tuturor acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionari lor la data de înreg istrare 7 apri l ie  2021,  câte un drept de preferinţă 
pentru fiecare acţiune deţinuta . 

Pentru subscrierea, în cadrul dreptu lu i  de preferinţă, a unei acţiuni nou emisa este necesar un 
număr de 5,68424 de drepturi de preferinţă . Prin urmare, un deţinător de drepturi de preferinţă 
(fie acesta un acţionar înregistrat la data de referi nţă aferenta majorări i de capita l ,  care nu şi -a 
înstră inat drepturi le de preferinţă, sau un dobânditor de drepturi de preferinţă de la acţionari i · 
înregistraţi în registru l acţionari lor la data de înregistrare aferenta majoră rii capita lu lu i  social) 
poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni  nou-emise ca lculat prin împărţi rea număru lu i  de 
drepturi de preferinţă deţinute de respectivul deţinător, la numărul drepturi lor de preferinţă 
necesare pentru a subscrie o acţi une noua . Daca d in ca lcule rezu lta că numărul maxi m de acţiuni 
care poate fi subscris în cadrul dreptulu i  de preferinţă nu este un număr natura l ,  număru l  maxim 
de acţiuni  care poate fi efectiv subscris vă fi rotunjit în minus la numărul natura l  i mediat inferior. 

Drepturi le de preferinţă vor fi tranzacţionabi le în cadrul Sistemului Mu lti latera l de Tranzacţionare 
SMT-AeRo, administrat de Bursa de Va lori Bucureşti, în conformitate cu reg lementări le specifice 
acestei pieţe, potrivit cu prevederi le Prospectulu i  de ofertă publ ică aferent majorări i ,  aprobat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi cu reg lementări le specifice pieţei pe care se vor 
tranzacţiona . 

Drepturi le de preferinţă vor fi tranzacţionabi ie pentru o perioadă de 10 (zecej zi le l ucrătoare, 
care va curge începând cu a cincea zi lucrătoare de la data publ icări i Prospectulu i ,  respectiv de 
la data de $l . o S".  ?.:i 2--I la data de / 4 . of, , '?o� I 
Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie acţiun i le nou emise în baza exercitări i  
drepturi lor de preferinţă, de 31 zi ie ca iendaristice, se va deru la începând cu a cincea zi 
l ucrătoare după înch iderea perioadei de tranzacţionare a drepturi lor de preferinţă, respectiv, 
de la data de .2..2 . ob .  ?.oL ! la data de -2.2 . o'+- .  '?o 2. I  . 
Acţiuni le nou emise, ramase nesubscrise în etapa exercitări i drepturi lor de preferinţă,  vor fi 
oferite în cadrul unui plasament privat la un preţ ce va fi mai mare decât preţul oferit acţionari lor 
în Etapa I .  

Acţiuni le ramase nesubscrise după oferi rea acestora ·in cadrul unui  "plasament privat" vor fi 
anulate prin decizia Consi l iu lu i  de administraţie prin care se constata rezu ltatele efective ale 
majorări i  capita lu lu i  social ş i  prin care se aproba mod ificarea actulu i  constitutiv, urmând ca 
va loarea majorări i  capita lu lu i  socia l  sa fie determinata pri n raportare la acţiun i le efectiv subscrise 
în cadrul etapelor menţionate la punctele mai sus. 

Termeni i  şi caracteristici le ofertei în cadrul celei de a Doua Etape vor fi hotărâte de către Consi l iu l  
de administraţie. A doua Etapă se va derula sub forma unui  Plasament privat şi în baza unui  
Document de Ofertă distinct de prezentul Prospect. 

Procedura de subscriere 

Deţinătorii de drepturi de preferinţă vor putea subscrie în ofertă pe toată durata perioadei de 
subscriere, respectiv de la data de :.2.2 . o(o , '2o2J pana la data de 2-!<. , o f:ţ. 2-oZ. I i nclusiv, 
între orele 9 : 30 şi 17 .30 ale fiecărei Zi le Lucrătoare, cu excepţia u ltimei Zi le Lucrătoare, când 
perioada de subscriere se încheie la ora 13 : 00 .  Perioada de Oferta nu poate fi prel ungita .  



In ofertă se va putea subscrie exclusiv pri n  exercitarea drepturilor de preferinţă . în consecinţă, 
la ofertă pot participa investitori i :  

• 'inreg istraţi la data de 'inreg istrare care nu si-au vândut drepturile de preferinţă în 
perioada de tranzacţionare a acestora la BVB sijsau 

• care au  achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de ti·anzacţionarE: a acestora la 
BVB. 

Subscrierea în cadru l ofertei se rea l izează astfel : 

( 1 )  i nvestitori i care deţin acţiuni a le Emitentulu i  în secţiunea 1 a Depozitarului Centra l pot 
subscrie în oferta numai prin intermediu l  SSIF GOLDRING S.A., d in Târgu Mureş, str. Tudor 
Vlad im i rescu, nr 56A, tel/fax. 0265 269 195/0365 455 254, către care vor transmite şi depune 
Formularul  de Subscriere, ( i ) în format fizic - prin curier, scrisoare recomandata sau personal, 
respectiv (i i) prin emai l ,  la adresa subscrieri@goldring. ro semnat cu semnătura electronica 
extinsa incorporata conform Legi i  nr. 455/200 1 privind semnătura electronica .  

Indiferent de  moda l itatea de transmitere a documentelor, vor fi l uate în  considerare doar 
Formularele de Subscriere însoţite de dovada plaţi i şi documentele menţionate în prezentul 
Prospect, care sunt înreg istrate de către Intermediar pana în ultima zi a perioadei de subscriere, 
ora 1 3 : 00 .  Intermediarul va confirma, printr-un ema i l  de confirma re, prim i rea Formularelor de 
Subscriere semnate electronic şi trimise prin e-mai l .  Plata acţiuni lor subscrise se face în contul 
Emitentulu i  desch is la Banca Transilvania, cod IBAN R097BTRLRONCRT0507518401 

Formularul de subscriere va fi trimis în orig inal ,  completat, semnat olografic de către investitor, 
sau prin e-mai l ,  semnat cu semnătura electronica extinsa incorporata potrivit cu prevederi le Leg i i  
nr. 455/2001 ,  însoţit de dovada achităr i i  contrava lori i acţiuni lor noi subscrise sub forma 
documentulu i  justificativ de plata si , respectiv, următoarele documente :  

a . Pentru persoanele fizice rezidente / nerezidente care subscriu în nume propriu :  
• Carte de identitate / buletin / carte de identitate provizorie respectiv, pentru persoane 

fizice nerezidente, paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni i  din UE - copie 

b.  Pentru persoanele fizice care subscri u prin reprezentant: 
• Documentul de identitate al persoanei reprezentate (investitoru lu i ) :  Carte de identitate 

/ buletin / carte de identitate provizorie, respectiv, pentru persoane fizice nerezidente, 
paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni i  d in UE - copie; 

• Documentul de identitate - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie 
pentru împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana 
fizica nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţen i  a i  UE (copie); 

• Procura în forma autentica pentru semnarea Formularu lu i  de Subscriere (orig inal ,  
traducere lega l izata daca este cazul, şi copie). 

• Procura în forma autentica pentru semnarea Formularu lu i  de Subscriere (orig inal ,  
traducere lega l izata daca este cazul, ş i  copie). 

c. Pentru investitori persoane fizice aflate sub curatela sau sub tutela : 
• Documentul de identitate al persoanei care subscrie în numele investitoru lu i  precum şi a l  

i nvestitorulu i  - buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
împuternicit persoana fizica rezidenta, sau paşaport pentru împuternicit persoana fizica 
nerezidenta, respectiv carte de identitate pentru cetăţen i  a i  UE (copie); 

• Paşaport si/ sau leg itimatie de şedere (copie) pentru persoana care subscrie în numele 
investitorul ui pentru cetăţeni stră in i ,  respectiv carte de identitate pentru cetăţeni UE; 

• Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela speciala sau curatela (copie) . 

d .  Pentru persoanele juridice rezidente I nerezidente care subscri u în nume propriu :  
"' Certificatul de înmatriculare e l iberat de Registrul Comerţulu i  sa u  instituţie echivalenta 

(copie) 



8 Certificat Constatator el iberat de Registru l Comerţulu i  sau instituţie echivalenta cu cel 
mult 30 de Zi le Lucrătoare anterioare datei subscrierii (orig inal,  copie şi traducere 
lega l izata, daca este cazul) 

• Împutern icire / Mandat în original şi copie pentru persoana care semnează 
Formularul/Formularele de Subscriere, el iberata în cond iţi i le actului constitutiv, sau 
dovada ca acesta este ieprezentant lega l al persoanei jurid ice, cu drept de reprezentare 
ind ividuala ( in situaţia în care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe 
persoane şi toate se prezinta pentru semnarea Formularu lu i  de Subscriere, dovada se va 
face pentru toate aceste persoane) şi traducere legal izata daca este cazu l ;  

• Document de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport pentru cetăţeni stră in i  sau 
carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice 
(orig ina l  şi copie) . 

e.  Persoane juridice rezidente / nerezidente care subscri u prin i ntermediu l  unei alte persoane 
juridice rezidente : 

• Document de identificare, i .e .  certificat de înmatriculare la Registrul Comerţulu i  (copie) 
sau echivalent, însoţit de certificatul constatator el iberat de Registrul Comerţu lu i  cu cel 
mult 30 Zile Lucrătoare îna i nte de data subscrieri i (sau echivalent) pentru persoana 
juridica care doreşte sa efectueze subscrierea (copie şi traducere lega l izata, daca este 
cazul); 

• Document de identificare, i .e .  certificat de înmatriculare la Registru l Comerţu lu i  (copie), 
însoţit de certificatul constatator el iberat de Registrul Comerţulu i  cu cel mult 30 Zile 
Lucrătoare îna inte de data subscrieri i pentru persoana jurid ica care reprezintă interesele 
persoanei juridice care doreşte sa efectueze subscrierea (orig inal  şi copie); 

• Mandat/ordin d in  partea societăţii care doreşte efectuarea subscrieri i pentru efectuarea 
subscrieri i (orig inal ,  copie şi traducere lega l izata daca este cazul); 

• Împutern icire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de 
Subscriere, el iberat în cond iţi i le actu lu i  constitutiv, sau dovada ca aceasta este 
reprezentant legal al societăţi i ,  cu drept de reprezentare i nd ividuala ( in situaţia în care 
societatea este reprezentata colectiv de doua sau ma i multe persoane şi toate se prezinta 
pentru semnarea Formularu lu i  de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste 
persoane) (orig inal ,  copie şi traducere lega l izata daca este cazul); 

• Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
împuternicitu l/l'mputerniciţi i persoanei juridice care reprezintă interesele persoanei 
jurid ice care doreşte efectuarea subscrieri i (orig ina l  şi copie). 

f. pentru persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de admin istrare 
investi i în baza unui  contract de administrare portofol i 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; 
• Mandat de reprezentare (orig inal şi copie); 

Pentru societatea de admin istrare investiţi i :  

• Certificat de înreg istrare emis de Registrul Comerţulu i  (copie); 
• Certificat constatator privind situaţia actuala a persoanei jurid ice emis de Registru l 

Comerţulu i  cu cel mult 30 Zile Lucrătoare îna inte de data subscrierii 
• Procura / mandat în orig inal pentru persoana care semnează Formularu l  de Subscriere 

acordata conform prevederi lor actu lu i  constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintă în mod lega l entitatea care subscrie, cu drept i ndividual 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 orig inal şi orice a lte 
documente conforme cu orig inalu l  certificate de reprezentantul legal al persoanei jurid ice; 



• Documente de identificare (buletin / carte de identitate / paşaport în cazul cetăţeni lor 
stră in i ,  carte de identitate pentru cetăţeni a i  unui stat membru UE) pentru persoana care 
subscrie în numele persoanei juridice (copie) . 

g .  Entităţi admin istrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente : 
Pentru persoana juridica care administrează respectiva entitate : 

• Actul / actele prin care entitatea a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere 
competenta; 

• Certificat de înreg istrare emis de Registrul Comerţulu i  (copie); 
• Certificat constatator privind situaţia actua la a persoanei juridice emis de Registru l 

Comerţulu i  cu cel mult 30 zi le l ucrătoare îna inte de data subscrieri i 
• Procura/ mandat în orig ina l  pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, 

acordata conform prevederi lor actu lu i  constitutiv sau o dovada ca persoana respectiva 
reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept ind ividual de reprezentare (în 
cazul în care societatea este reprezentata în mod colectiv de doua sau mai multe 
persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularu lu i  de Subscriere, o astfel de 
dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - în orig i na l  şi orice a lte 
documente conforme cu orig inalu l  certificate de reprezentantul lega l a l  persoanei juridice; 

• Documente de identificare (buletin / carte de identitate / paşaport în cazu l  cetăţeni lor 
stră in i ,  carte de identitate pentru cetăţeni a i  unui stat membru UE) pentru persoana care 
subscrie în numele persoanei juridice (copie) . 

Toate documentele menţionate anterior, respectiv Formularul  de subscriere în orig inal completat I şi semnat olografic sau electronic cu semnătură electronică extinsa incorporată conform 
prevederi lor Legi i  455/2001 ,  dovada plaţi i contrava lori i acţiuni lor subscrise şi documentele 
însoţitoare vor fi transmise fie pri n curier, scrisoare recomandata cu confi rmare de primire, sau 
personal la sed iu l  Intermediaru lu i ,  fie prin emai l  la adresa subscrieri@goldri nq. ro, cu menţiunea 
pe pl ic, respectiv la subiectul mesaju lu i ,  „Pentru majorarea capita lu lu i  socia l  al 2PERFORMANT 
NETWORK S.A. ". Oricare ar fi metoda de transmitere a acestor documente, pentru va l idarea 
subscrieri i ,  acestea trebuie sa fie înregistrate la sed iu l  Intermediaru lu i  Ofertei doar în Perioada de 
subscriere menţionată în prezentul prospect. Intermediarul Ofertei va verifica formularele de 
subscriere recepţionate şi documentaţia aferentă, şi le va va lida în conformitate cu termeni i  şi 
cond iţi i le prezentu lu i  Prospect. 

Documenteie într-o a ita l imba decât l imba romana sau l imba eng leza vor fi însoţite de o traducere 
lega l izata a acestora în l imba romana sau în l imba engleza . 

Documentele de identificare a le persoanelor fizice ( i .e .  buletin, carte de identitate, paşaport etc.) 
vor f i  prezentate în orig inal  doar în cazul în care subscrierea se face prin depunerea Documentaţiei 
pentru subscriere personal la sed iu l  Intermediaru lu i .  De asemenea, toate copi i le puse la dispoziţie 
în contextul subscrieri i vor conţine menţiunea „Conform cu origina lu l" şi semnătura (în clar şi 
olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere. 

(2) Investitori i care deţin acţi uni a le Emitentulu i  în Secţiunea a II-a a Depozitarului  Central 
(conturi g loba le) vor putea subscrie în oferta prin intermediarul autorizat de către ASF la care 
aceştia deţin acţiuni  într-un cont de investiţi i ,  în fiecare zi l ucrătoare d in perioada de subscriere, 
între orele 9.30 şi 17 . 30, cu excepţia u ltimei Zi le Lucrătoare, când perioada de subscriere se 
încheie la ora 13 : 00 .  

Efectuarea ş i  acceptarea acestor subscrieri se  va rea l iza cu  respectarea prevederi lor prezentulu i  
prospect ş i  cu reg lementări le interne intermediaru lu i  apl icabi le preluări i , va l idări i  ş i  transmiteri i 
spre executare a subscrieri lor primite, precum şi cu cele referitoare la gestionarea decontării în 
sistemul Depozitarulu i  Centra l al i nstrucţiuni lor de subscriere. De asemenea, plata acţiuni lor 
subscrise se face în conformitate cu reg lementări le Depozitarulu i  Centra l şi pol itici le 
Intermediaru lu i  prin care i nvestitorul partici pa la Oferta . 



I (3) Investitori i care deţin acţiuni  a le Emitentu lu i  în Secţiunea a III-a a Depozitarului Central 
(conturi ale Participanţi lor) vor subscrie d i rect în sistemul Depozitarulu i  Central S.A.,  plata 

I 
acestora fi ind în conformitate cu reg lementări le Depozitarulu i  Centra l S.A. 

IMPORTANT! 11 Formularul  de Subscriere, Formularul  de Revocare şi Prospectul vor fi d isponibi le atât electronic, 
pe pag ina de internet a Emitentulu i  (https ://ro . 2performant .com/i r-majora re/), a 
Intermediaru lu i  (https://www.goldring. ro/) şi a BVB (https://www. bvb. ro/) cat şi pe suport de 
hârtie la sed iu l  Intermediaru lu i  Ofertei d in Târgu Mureş, str. Tudor Vlad imirescu 56A, J ud Mureş, 
cod 540014, precum şi la sed iu l  Emitentulu i . 

Intermediarul ofertei sau Participanţii prin care se rea l izează subscrierea au dreptul sa sol icite 
orice documente supl imentare în scopul îndepl in i ri i  obl igaţi i lor de respectare a regul i lor de 
„cunoaştere a cl ientelei "  conform normelor şi proceduri lor interne de identificare a cl ienţi lor. 

Va l idarea subscrieri lor efectuate de actionarii cu detineri în Sectiunea I a Depozitarul u i Central 
prin intermediu l  SSIF GOLDRING S.A. se va face după verificarea documentelor prezentate de 
acţionar, după verificarea existentei drepturi lor de preferi nţă precum şi a încasări i  contravalorii 
acţiun i lor subscrise în contul Emitentu lu i .  Lista acţionari lor cu deţineri de acţiuni  2PERFORMANT 
NETWORK S.A. în Secţiunea I a Depozitarulu i  Centra l ,  precum şi numărul drepturilor de preferinţă 
alocate fiecăruia dintre aceştia va fi comunicata Intermediaru lu i  de către Emitent, care o va 
sol icita Depozitarului  Centra l .  

Răspunderea pentru ca lcularea corecta a numărulu i  maxim de  acţiuni pe care î l  poate subscrie un I acţionar subscri itor cu deţineri în Secţiunea I revine Intermediaru lu i .  Răspunderea pentru evidenţa, 
confi rmarea şi gestionarea sumelor încasate de către Emitent în contul acţiun i lor subscrise de către 
acţionari cu deţineri în Secţiunea I, precum şi evidenta şi plata sumelor rezultate d in revocarea 
subscrieri lor în condiţi i le introduceri i de supl i mente la Prospect revine Emitentu lu i .  
Val idarea subscrieri lor efectuate de către actionari cu detineri în Sectiunea a II-a a Depozitarului 
Centra l vă fi rea l izata de Intermediarul Ofertei / alţi participanţi numai după verificarea deţineri lor 
drepturi lor de preferinţă de către fiecare Investitor. Instrucţiun i le de subscriere se introduc în baza 
drepturi lor de preferinţă deţinute de investitori iar fonduri le băneşti sunt decontate prin mecanismul 
de decontare admin istrat de Depozitarul Centra l, în cadrul sesiun i i  zi l nice de decontare. 
În cazul acţionari lor subscri itori cu deţineri în Secţiunea II a Depozitarului Centra l ,  răspunderea 
pentru ca lcularea corecta a număru lu i  maxi m de acţiuni pe care îl poate subscrie un acţionar 
2PERFORMANT NETWORK S.A. revine Intermediaru lui prin care acţionarul respectiv subscrie şi 
cu care are încheiat un contract de servicii de investiţi i financiare. U lterior va l idări i ,  intermed iarul 
vă înregistră respectiva subscriere în sistemul depozitaru lu i  Centra l .  De asemenea, 
responsabi l itatea existentei fonduri lor necesare decontării instrucţiuni lor de subscriere revine în 
tota l itate intermediarului prin care s-au rea l izat subscrieri le în cadru l Ofertei . 

Responsabi l itatea pentru calcularea corecta a numărulu i  maxi m de acţiuni noi pe care îl poate 
subscrie un acţionar cu deţineri în Secţi unea III a Depozitarulu i  Centra l revine Participantulu i  
respectiv. 

Plata acţi un i lor subscrise de către acţionari cu deţineri în Secţi unea II şi Secţi unea III ale 
Depozitarulu i  Centra l se vă face în conformitate cu reglementări le Depozitarul ui Centra l .  

Subscrieri le pentru acţiuni le noi nu vor fi va l idate daca proceduri le  de  subscriere prevăzute în 
prezentu l Prospect nu au fost îndepl in ite . Subscrieri le pentru acţiuni le noi care nu au fost val idate 
vor fi anulate, iar i nvestitori i vor fi anunţaţi cu privi re la acest fapt în condiţi i le prevăzute în 
contractul de prestări de servici i de i nvestiţi i/custodie încheiat cu Participantul ,  respectiv cu 
Intermediarul Ofertei . 

Subscrieri le rea l izate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere sau care 
nu respecta condiţi i le menţionate în prezentul Prospect nu vor fi val idate. Emitentul sau 
Intermediaru l nu vor fi ţi nuţi răspunzători daca, d in motive independente de aceştia, Contul 



I colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând va loarea acţiuni lor noi subscrise îna inte 
de ora 1 3 : 00 a u ltimei zi le a Perioadei de subscriere.  

I, Subscrieri le  d in cadrul Ofertei sunt i revocabi le pe ţoaţă Perioada de derulare a ofertei ,  cu excepţia 
prevăzută de lege prin a rt. 23 (2) d in Regulamentul UE nr. 1 129/2017 modificat prin artico lu l  1 

I 
punctul 8 a l  Regulamentu lu i  UE  nr. 337/2021 ,  respectiv a i ntroduceri i de supl imente la prospectul 
de oferta . În acest caz, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zi le l ucrătoare 
de la publ icarea respectivulu i  supl iment, prin  depunerea unui Formular de Revocare în condiţi i le 
prevăzute în prezentu l Prospect. Revocarea unei subscrieri poate fi numai i ntegrala, nu şi parţia lă .  

Acţiun i le Oferite vor putea f i  subscrise proporţional cu numărul de drepturi de preferi nţă deţinute 
u lterior încheieri i perioadei de tranzacţionare a acestora, rata de subscriere fi i nd de 5,68424 
drepturi de preferinţă pentru achiziţionarea unei acţiuni noi . 

Numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat pri n împărţi rea 
numărulu i  de drepturi de preferinţă de care acesta dispune, la sfâ rşitul perioadei de tranzacţionare 
a drepturi lor de preferinţă, la 5,68424. În cazul în care va loarea rezultata nu este un număr întreg, 
aceasta se rotunjeşte în jos până la cel mai apropiat număr întreg . Numărul maxim de acţi uni 
care poate fi  subscris de un investitor poate fi  aflat şi prin contactarea Intermediaru lu i  la care 
investitorul are deschis un cont de investiţi i .  

Numărul de  acţiuni  l a  care investitori i au  dreptul să subscrie poate fi aflat contactând Emitentul 
sau Intermediarul ofertei . 

Orice persoana fizica sau jurid ica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Acţiuni le Oferite prin I prezenta Oferta publ ică aferentă operaţiun i i  de majorare de capita l  socia l ,  cu condiţia să deţină 
drepturi de preferinţă conform celor prezentate anterior. Orice subscriere făcută în Perioada de 
Oferta de către o persoana care nu a avut ca l itatea de acţionar la Data de Înreg istrare şi/sau nu 
a achiziţionat drepturi de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora nu vă fi va l idata, 
urmând ca suma de bani aferenta subscrieri i să fie returnata respectivei persoane. De asemenea, 
în cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acţiuni  decât i se cuvin, subscrierea 
vă fi considerata va l ida pentru număru l  de acţiun i  care i se cuvin, iar diferenţa d intre va loarea 
subscrisa şi va loarea acţiuni lor pe care era îndreptăţit să le subscrie îi vă fi returnata . Returnarea 
sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) Zi le Lucrătoare de la data de 
încheiere a perioadei de ofertă .  
În cazui  î n  care un investitor achita o suma ma i  mica decât contravaloarea acţiun i lor subscrise, 
atunci subscrierea este considerata va l ida pentru număru l  de acţiuni corespunzător sumei vi rate. 

După încheierea ofertei derulate pri n plasament privat, acţiun i le nou emise rămase nesubscrise 
vor fi anulate prin hotărârea Consi l i ulu i  de admin istraţie care va constata rezu ltatu l  operaţiun i i  de 
majorare de capital socia l ,  va aproba modificarea capita lu lu i  socia l  prin majorarea acestuia cu 
va loarea acţiuni lor efectiv subscrise şi va dispune întreprinderea tuturor demersuri lor necesare 
modificări i actulu i  constitutiv, respectiv înreg istrări i şi publ icări i  acestei modificări .  Raportul 
Emitentulu i  cu privi re la rezultatul operaţiun i i  vă fi transmis către ASF, BVB şi publ icat pe pag in i le 

1 de internet a le Emitentu lu i ,  Intermediaru lu i  Ofertei şi BVB. 

După aprobarea ASF, Prospectul ,  Formularul de Subscriere, Formularul  de Revocare vor fi 
disponi bi le pe pag ina de internet a Emitentu lu i  (https ://ro .2performant .com/i r-majora re/), pe 
pagina de i nternet a Intermediaru lui Ofertei (https://www.goldring. ro/ ), pag ina de internet a 
BVB în ca l itate de administrator al SMT (https://www. bvb. ro/ ), precum si, în format fizic, la sed iu l  
Emitentulu i  ş i  Intermediaru lu i .  Investitori i vor putea consulta pe pag ina de i nternet a Emitentulu i ,  
de asemenea, Actul constitutiv a l  acestu ia, situaţi i le financiare şi rapoartele aud itori lor financiari . 

Prezentul prospect nu constituie o oferta sau invitaţie făcută de Emitent sau Intermediaru l  Ofertei 
sau în numele lor de a subscrie acţiun i  în jurisdicţi i le unde aceasta oferta sau i nvitaţie nu este 
autorizata sau este restricţionată în orice mod sau pentru potenţia l i  Investitori ce nu pot subscrie 
în mod lega i .  Persoanele care decid să subscrie Acţiuni  în cadrul prezentei Oferte sunt obl igate să 
cunoască restricţi i le şi l im itări le Ofertei şi să se conformeze acestora . 



5. 1.4 

5 .1 .5  

5 .1 .6 

5 .1 .7 

I Indiferent de modal itatea a leasa, subscrierea în aceasta Oferta în conformitate cu prezentul 
Prospect reprezintă acceptarea necondiţionată a termeni lor şi condiţi i lor de derulare ale Ofertei 

I şi a prezentulu i  Prospect în întregime, investitorul respectiv confi rmând că a prim it,

. 

citit, i'nţeles 
şi acceptat termeni i  şi cond iţi i le prezentu lu i  Prospect şi că a subscris în acord cu acestea . 

. Intermediarul Ofertei şi i ntermediari i prin care se subscrie în Oferta trebu ie să îşi i nformeze 
investitori i cu privi re la condiţi i le de derulare a Oferte i .  Aceştia sunt exclusiv responsabi l i  pentru 
implementarea Ofertei şi respectarea condiţi i lor de deru lare a Ofertei menţionate în prezentul 
Prospect şi a reglementari lor ASF. 

Indicarea momentulu i şi a condiţi i lor  în care oferta poate fi revocată sau suspendată şi a posibi l i tăţi i sau 
imposib i l ităţi i de revocare a ofertei după începerea tranzacţionări i .  

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata după prim i rea avizulu i  de la Autoritatea de 
Supraveghere Financiara .  Potrivit art. 13 d in Legea 24/2017  privind emitenţi i de instrumente 
financiare şi operaţiuni  de piaţă,  ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un  an  de 
la înch iderea ofertei publ ice prin (a) revocarea aprobări i Prospectu lu i ,  dacă constată că deru larea 
Ofertei se face cu încă lcarea prevederi lor lega le, dacă apreciază că circumstanţele ulterioare 
deciziei de aprobare determină modificări fundamenta le ale elementelor şi datelor care au 
motivat-o ş i/ sau dacă ofertantul i nformează ASF că retractează Oferta îna inte de lansarea 
anunţu lu i  de ofertă; sau prin (b) anularea aprobări i Prospectulu i ,  dacă aceasta a fost obţinută 
pe baza unor informaţii fa lse ori care au indus în eroare . 

O descriere a posibi l ităţi lor de reducere a subscrier i i  şi a modulu i  de rambursare a sumelor excedentare 
plătite de subscriitori . 

Subscrieri le d in  cadrul Ofertei sunt irevocabi le pe toata Perioada de deru lare a ofertei cu excepţia 
prevăzută de lege prin art. 23 (2) d in Regulamentul UE nr. 1 129/20 17  modificat prin art. 1 
punctul 8 al Regu lamentu lu i  UE nr. 337/2021 a introduceri i  de supli mente la prospectul de oferta . 
în acest caz, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în termen de trei zi le l ucrătoare după 
publ icarea respectivu lu i  supl iment, pri n depunerea unui Formular de Revocare în condiţi i le 
prevăzute în prezentu l Prospect. 

Sumele cuvenite Investitori lor că urmare a ( 1 )  i nva l idări i  subscrieri i ,  a (2) diferenţelor constatate 
între va loarea acţiuni lor subscrise efectiv în bazJ drepturi lor de preferinţă deţi nute şi va loarea 
plătita în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturi le bancare indicate în 
Formularele de subscriere, în termen de 5 Zi le Lucrătoare de la data închideri i Ofertei . Sumele 
cuvenite Investitori lor că urmare a (3) revocări i subscrieri i în conformitate cu prevederile 
prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturi le bancare ind icate în Formularele de 
subscriere, în termen de 5 Zi le Lucrătoare de la data retrageri i subscrieri i .  

Toate comisioanele incidente plaţi lor efectuate către acţionari i îndreptăţiţi cad în sarcina acestora 
şi vor fi suportate de către aceştia .  

Nu exista posibi l itatea de  a se  înregistra suprasubscriere 'în cadrul prezentei Oferte .  

Detal i i  privind cuantumul  m i n i m  şi/sau maxim a l  unei subscrieri (exprimat fie î n  număr d e  valori 
mobil iare, fie în valoarea globală a investiţiei) . 

Nu este cazul . Volumul  de acţiuni pe care un investitor este îndreptăţit sa îl subscrie se înscrie 
în i ntervalu l ,  1 acţiune şi , respectiv, numărul maxim pe care este îndreptăţit să îl subscrie, în 
funcţie de numărul de drepturi de preferinţă deţinute la încheierea perioadei de tranzacţionare 
a drepturi lor. 

Indicarea termenului  în care poate fi  retrasă o solicitare de subscriere, dacă invest itori i sunt autorizaţi să 
îşi retragă subscrierea . 



5. 1.8 Metoda 
şi datele-l imită 
pentru plata, 
respectiv 
l ivrarea 
valorilor 
mobi l iare 

Subscrieri le d in  cadrul Ofertei sunt i revoc�bile pe toata Perioada de Subscriere, cu excepţia 
prevăzută de lege pri n  art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1 1 29/2017  modificat pri n art. 1 ,  
punctul 8 d i n  Regulamentul UE  n r .  337/202 1 a introduceri i de  supl imente i a  prospectul de  oferta. 

Emitentul este obl igat să publ ice un supl iment la Prospect în cazul în care intervine un factor 
semnificativ, o eroare materială sau inexactitate materia lă privind informaţi i le  cuprinse în 
Prospect care ar putea infl uenţa eva luarea va lori ior mobi l iare, cu condiţia ca acestea să fi apărut 
sau să se fi constatat îna inte să expire perioada de va labi l itate a ofertei sau furnizarea va lori lor 
mobi l iare, oricare dintre aceste evenimente are loc primu l . 

In condiţi i le  leg i i ,  Emitentul poate modifica termeni i  prospectulu i  cu condiţia : 

a) sa obţină aprobarea ASF de modificare a prospectulu i ,  
b) mod ificarea termeni lor ofertei sa nu conducă la condiţii ma i puţin avantajoase pentru 

cei cărora le este adresata, 
c) modificarea sa facă obiectul unui  anunţ care sa fie adus la cunoştinţa investitori lor în 

aceleaşi condiţi i ca şi prospectul .  

Orice cerere de modificare a prospectulu i  va f i  depusa la ASF cu cel puţin 3 Zi le Lucrătoare 
anterioare ultimei zi le de deru lare a ofertei . 

După aprobarea de către ASF, supl imentul va fi publ icat pe pagina de internet a Emitentu lui 
(https ://ro.2performant . com/i r-majo ra re/), a I ntermed ia ru l u i  (www.go ldr ing. ro) ş i  a BVB 
(www. bvb. ro, s imbo l  2P ) .  În s ituaţia pub l icăr i i  unu i  sup l iment la  Prospect, i nvestitor i i  care au  
d reptu l  de revoca re a subscr ier i i  conform preveder i lor lega le vor f i  contactaţi de  i ntermediaru l  
fi nanc iar  pr in  care a u  subscris până  la  sfâ rş itu l  pr imei  z i le l ucrătoa re care u rmează z i le i  în  care 
este pub i icat sup l imentu l .  

In caz de  supl iment / modificare a prospectul u i, i nvestitorul îşi poate retrage subscrierea în 
termen de 3 (trei) Zi le Lucrătoare după publ icarea respectivulu i  supl iment, prin  depunerea unui 
Formular de Revocare întocmit în două exemplare orig inale şi împreună cu documentele 
însoţitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, ia sed iu l  Intermediaru lui unde a fost 
depus anterior Formularu l  de Subscriere. Formularul de Revocare este disponib i l ,  atât electronic, 
pe pag ina de internet a Emitentu lu i  ( https ://ro.2performant.com/i r-majora re/), a 
Intermediaru lu i  (www.goldring. ro) şi a BVB (www.bvb. ro) cat şi pe suport de hartie la sed iu l  
Intermediaru lu i  Ofertei d in  Târgu Mureş, str. Tudor Vlad im irescu 56A, Jud Mureş, cod 540014, 
şi la sed iu l  Emitentu lu i .  

Investitorii cu deţineri în  Secţiunea I a Depozitarului Centra l care vor subscrie prin intermediu l  
GOLDRING S.A. , vor achita acţiuni le subscrise în baza exercitări i dreptulu i  de preferinţă cu 
respectarea proceduri lor de subscriere descrise la punctul 5. 1 . 3 . ,  în contul Emitentulu i  deschis la 
Banca Transi lvania,  cod IBAN R097BTRLRONCRT05075 18401 (Contul Colector) . Dovada 
achitări i  preţulu i  acţiuni lor subscrise de către un investitor care deţine acţiuni  a le Emitentu lu i  în 
Secţiunea 1 a Depozitarului  Central se face prin  documentu l justificativ de plata care dovedeşte 
că preţul a fost integral transferat prin vi rament bancar în contul colector deschis de Emitent, 
care, la rubrica ,deta l i i '  vă conţine Codu l  Numeric Personal / seria paşaportulu i  I codul  un ic de 
înreg istrare sau echivalent al i nvestitoru lu i  şi numărul de acţiuni  subscrise. Investitorul trebuie 
să ia în considerare şi să îşi asume eventualele comisioane de transfer bancar. 
În ceea ce priveşte investitori i  cu deţineri în Secţiunea a II-a şi a III-a a Depozitaru lu i  Central ,  
plata acţiuni lor subscrise se face în conformitate cu reg lementări le Depozitaru lu i  Central 
completate de pol itici le Intermediaru lu i  prin care se subscrie .  

Astfel, pentru subscrieri le rea l izate atât prin intermediu l  SSIF GOLDRING S.A. cât ş i  printr-un alt 
i ntermediar autorizat de către ASF sumele aferente acţiun i lor subscrise vor fi virate de către 
i nvestitori conform proceduri lor indicate de i ntermediarul  respectiv, iar decontarea sumelor 
plătite se rea l izează di rect între Participant şi Depozitarul Central S .A. 



Pentru va l idarea subscrieri i ,  acţiuni le subscrise vor trebui constatate ca plătite integra l la data 
subscrieri i ,  conform celor prezentate în acest Prospect. Pentru ca o subscriere să fie va l idata, 
contul colector a l  emitentulu i  va trebui debitat cu va loarea aferenta subscrieri i până la ora de 
închidere d in ziua subscrieri i ,  respectiv ora 17 :30, sau ora 13 : 00, daca subscrierea s-a efectuat 
în ultima zi d in perioada de subscriere. 

Em itentul şi Intermediarul nu percep comisioane şi taxe supl imentare subscri itori lor în Oferta . În 
sarcina subscri itori lor vor fi taxele şi comisioanele percepute, în mod curent, de i nstituţi i ie pieţei 
de capita l .  

U lterior final izări i  operaţiun i i  de majorare de  capita l  socia l ,  Consi l iu l  de  administraţie va  constata 
rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acţiuni  subscrise şi plătite în cadrul Ofertei şi a 
Plasamentulu i  privat de către Investitori şi va efectua toate formal ităţi le necesare în raport cu 
Registrul Comerţulu i ,  ASF şi Depozitarul Centra l în vederea înregistrări i majorări i capita lu lu i  social 
şi tranzacţionării acţiuni lor nou-emise prin sistemele BVB. 

Decontarea subscrieri lor val idate în cadrul Ofertei, efectuate în baza exercitări i  drepturi lor de 
preferi nţă de către Investitori i care deţi n acţiuni  în Secţiunea 2 la momentul subscrieri lor se va 
rea l iza conform reglementari lor Depozitarulu i  Centra l privind procesarea evenimentelor 
corporative. 

Pentru investitorii care au subscris prin SSIF Goldring S.A. în baza drepturi lor de preferinţă 
înreg istrate în Secţiunea 1 a Depozitarulu i  Centra l la momentul subscrieri i ,  un centra l izator al 
subscrieri lor va l idate se va transmite Depozitaru lu i  Central până la ora 18 :00 a ultimei zi le a 
perioadei de subscriere. 

Pe baza subscrieri lor rea l izate prin sistemul Depozitaru lu i  Central corespunzătoare drepturi lor de 
preferinţă evidenţiate în momentul subscrieri i în Secţiuni le II şi III a le Depozitaru lu i  Central ,  
precum şi  a subscrieri lor va l ide rea l izate pr in intermediu l  SSIF GOLDRING S.A. corespunzătoare 
drepturilor de preferinţă evidenţiate în momentul subscrieri i în Secţiunea 1, rezultatul 
subscrieri lor se va înreg istră în următoarea Zi Lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere 
şi vă fi comunicat ASF şi pieţei în termenele prevăzute de lege. 

Acţiuni le ramase nesubscrise în Perioada de Oferta vor fi ofertate în a doua Etapă a majorări i de 
capita l  socia l, în cadrul unui  Plasament privat, respectiv o oferta adresata unui  număr mai mic 
de 1 50 investitori, la un preţ de vânzare mai mare decât preţul de emisiune în Oferta publ ică lei . 

Etapa a II-a se va deru la în conformitate cu prevederi le hotărâri i Consi l i u lu i  de Admin istraţie al 
Emitentulu i  în acest sens. Etapa a II-a a majorări i capita lu lu i  socia l  nu face obiectul prezentulu i  
prospect, ci se va rea l iza cu respectarea prevederi lor a rt. 1 al in .  (4) l it. B) d in  Regulamentul UE 
nr 1 129/2017 privind prospectul care trebuie publ icat în cazul unei oferte publ ice de valori 
mobi l iare sau a l  admiteri i de valori mobi l iare la tranzacţionare pe o piaţă reg lementata, întrucât 
se va adresa unui număr de cel mult 149 de investitori de reta i l ,  persoane fizice sau jurid ice 
a ltele decât investitori ca l ificaţi d intr-un stat membru al Un iun i i  Europene. Etapa a II-a va începe 
în a 10-a zi l ucrătoare de la încheierea Etapei I şi se va deru la pe parcursu l a 10 Zi le Lucrătoare, 
eu posib i l i tatea închideri i anticipate prin decizia Consi i iu iu i  de admin istraţie .  Caracteristici le şi 
termeni i  ofertări i acţiuni lor obiect al Etapei a II-a a majorări i  capita lu lu i  socia l ,  inclusiv preţul de 
emisi une sau modal itatea de determinare a acestuia vor fi stabi l ite pri n hotă rârea Consi l i u lu i  de 
admin istraţie al Societăţi i ,  u lterior încheieri i Etapei I .  

Eventualele acţiuni rămase nesubscrise după încheierea plasamentu lu i  privat vor fi anu late.  

Acţiuni le nou subscrise în cadrul prezentei operaţiuni de majorare a capita lu lu i  socia l  se considera 
emise după înregistrarea noulu i  capita l  social la ONRC, ASF şi, u lterior, la i nstituţi i le pieţei de 
capita l .  



5. 1.9 

5. 1. 10 

O descriere detal iată a modal ităţi lor de publ icare a rezultatelor ofertei şi data publ icări i .  

Rezu ltatele subscrieri lor în ambele etape a le majorări i  de capita l  vor fi făcute publice printr-un 
raport curent publ icat pe site-ul BVB (https://www.bvb. ro/), care va fi transmis şi la ASF în 

· termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta pentru Etapa I şi 
respectiv Etapa a II-a de majorare a capita iu iu i  socia l  (derulată prin plasament privat) . 

Procedura de exercitare a oricărui drept preferenţial de subscriere, negociabi l itatea drepturilor de 
subscriere şi regimul apl icat drepturilor de subscriere neexercitate . 

In cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferenţiale de subscriere, drepturi negociabile 
sau drepturi neexercitate. 

5.2  Planul de distribuire şi de alocare a valorilor mobi l iare 

5 .2 .1  

5 .2 .2 

5. 2.3 

5 .3 Procedura 
de notificare a 
subscri itorilor 
cu privire la 
cuantumul care 
le-a fost alocat 
şi informaţii d in 
care să reiasă 
dacă 
tranzacţionarea 
poate să 
înceapă înainte 
de această 
notificare. 

Diversele categori i  de potenţia l i  i nvestitori cărora le sunt oferite valorile mobi l iare .  În cazu l  în care oferta se 
face s imultan pe p ieţe le din două sau mai multe ţări şi dacă o tranşă a fost sau este rezervată anum itor 
pieţe, se indică această tranşă . 

Nu este cazul 

În măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute emitentu lu i ,  se indică dacă principa l i i  săi acţionari sau 
membr i ai organelor sale de admin istrare, supraveghere sau conducere intenţ ionează să subscrie la  ofertă 
sau dacă orice persoană intenţionează să subscrie peste 5 % d in  ofertă .  

Nu este cazul . Emitentulu i  nu i i  sunt cunoscute informaţi i le cu privi re la subscrieri le în cadrui 
Ofertei de către acţionari i  să i .  

Informaţii îna inte d e  a locare (a-f: divizarea ofertei  în tranşe, exercitarea dreptu lu i  d e  redistribu i re, metode 
de a loca re apl icabi le tranşei investitori lor individual i  / angajaţi lor emitentu lu i ,  regimur i preferinţele, a locări 
minime individuale) : 

N u  este cazul .  

(g) condiţi i le 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 Prospectulu i  nu poate fi închisă anticipat. Etapa a II-a, care 
presupune ofertarea acţiuni lor rămase nesubscrise în prima Etapă în cadrul unui plasament 
privat, poate fi închisă anticipat prin hotărârea Consi l iu lu i  de administraţie a l  Societăţi i .  

(h) dacă se admit subscrieri mu ltiple şi, în caz contrar, modul î n  care vor f i  tratate subscrierile mu lt iple . 

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfăşurare a Ofertei şi în condiţi i le Ofertei . 

După final izarea ofertei şi înregistrarea nou lu i  capita l  social la ORC, ASF şi ulterior la i nstituţi i le 
pieţei de capita l ,  Emitentul vă notifica acţionari i subscri itori cu privi re la numărul de acţi uni  care 
le-a fost a locat în urma încheierii majorări i capita lu lu i  socia l .  

Acţionari i d in Secţiunea I vor fi notificaţi di rect de  către Emitent prin mijloace electronice l a  adresa 
de e-mai l  precizata în Formularul �e Subscriere, în timp ce informaţi i le privind a locarea acţiuni lor 
către i nvestitorii d in Secţiunea II şi III vor fi transmise de către Emitent prin intermediul 
Participanţi lor la sistemul Depozitarulu i  Centra l .  

Notificarea se  vă  face cel târz iu în  prima z i  l ucrătoare de la  data intrări i  în  posesia Certificatulu i  
de Înregistrare a Va lori lor Mobi l iare el iberat de către ASF. 

Acţiuni le subscrise sunt l iber tranzacţionabi le imediat după înregistrarea acestora la ASF şi la 
instituţi i le  pieţei de capita l ,  independent de momentul notificări i acţionari lor subscri itori . 



5.4 Stabi l irea preţuri lor 

5.4. 1 - 5.4. 2 

5.4.3 
Procedura de 
publ icare a 
preţului  de 
ofertă.  

Indicarea preţu lu i  la care vor f i  oferite valorile mobi l iare şi a cuantumulu i  eventualelor cheltuie l i  ş i  taxe 
percepute subscriitorulu i  sau cumpărătoru lu i .  

Preţui la care deţinători i drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va f i  de 28,2764 lei / acţiune, 
ca lculat ca preţul mediu ponderat de tranzacţionare pentru u ltimele 30 de zi le anterioare datei 
de depunere a prospectuiu i  de ofertă în versiunea finală agreată cu ASF, ln vederea aprobării de 
către ASF, la care se apl ică o reducere de 25%, conform formulei matematice : 

„Preţul de emisiune = preţul mediu ponderat de tranzacţionare în ultimele 30 zi le *0,75  ". 

Acţiuni le ce nu vor fi subscrise şi vărsate de titu lari i  drepturi lor în etapa exercitări i drepturilor de 
preferinţă vor fi oferite în etapa a II-a printr-un plasament privat la un preţ de emisi une mai 
mare decât preţul oferit deţinători lor de drepturi de preferinţă . Acesta va fi stabi l it pri n hotărârea 
Consi l iu lu i  de admin istraţie ulterior încheieri i Etapei I a majorăr i i  de capita l  socia l .  

Emitentul ş i  Intermed iarul nu percep cheltuiel i  ş i  taxe supl imentare subscri itori lor în Ofertă . 

Preţul de subscriere va fi adus la cunoşti nţă publ icu lu i  de către Emitent printr-un raport curent 
publ icat pe site-u l  BVB. Preţul de subscriere este, de asemenea, menţionat în prospectul aprobat 
de ASF şi publ icat u lterior. 

Dacă acţionari i emitentulu i  beneficiază de un drept preferenţial de subscriere şi dacă acest drept este 
restrâns sau anu lat, se ind ică baza stabi l i r i i  preţulu i  de emis iune dacă acţiun i le trebuie plătite în numerar, 
precum şi motivele şi beneficiar i i  acestei restricţi i sau anulări . 

Nu este cazul .  Societatea nu a emis drepturi preferenţiale de subscriere. 
În cazul în care există sau ar putea exista o diferenţă semnificativă între preţul  ofertei publ ice şi costul 
efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de admin istrare, conducere ori supravegherP sau 
de către membri ai conducerii sau persoane afi l iate acestora pentru va lori le mobi l iare pe care le-au 
achiziţionat în cadrul  tranzacţi i lor efectuate în cursul  ult imu lu i  exerciţiu financiar sau pe care au dreptul să 
le achiziţioneze, se prezintă o comparaţie între contribuţia publ icu lu i  în cadrul ofertei publ ice şi contribuţia 
efectivă în n umerar a acestor persoane.  

Nu este cazu l .  

5.5 Plasarea şi subscrierea 

5 .5 .1  

5 .5 .2  

5.5.3 

l\lurnele şi adresa coordonatorulu i  sau coordonatori lor ofertei în general şi a d iverselor părţi  a le acesteia ş i ,  
în  măsura în care aceste i nformaţi i sunt cunoscute emitentu lu i  sau ofertantu lu i ,  numele ş i  adresa 
intermediari lor din diversele ţări în care se desfăşoară oferta .  

Intermediarul Ofertei este SSIF Goldring S.A. , consultant autorizat, cu  sediu l  în  Târgu Mureş, Str. 
Tudor Vlad im irescu nr. 56A, jud.  Mureş, înmatriculată la Oficiu l  Registrulu i  Comerţulu i  sub nr. 
J26-440/19 .04. 1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizata de CNVM/ASF prin 
decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. 
PJRO lSSIF/260045, telefon/fax 0265 269 195 / 0365 455 254, e-mail goldri ng@goldring. ro site 
web www.goldring.ro .  

N umele şi adresa agenţilor de plată şi a depozitari lor din fiecare ţară impl icată . 

Registrul acţionari lor Emitentulu i  este ţinut de către Depozitarul Centra l S .A. ,  societate cu sediu l  
socia l  în Bucureşti , Sector 2, bd . caro! I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9. 

Contul colector a l  Emitentu lu i  destinat fonduri lor atrase prin subscrierea în cadrul Ofertei a 
Investitori lor cu drepturi de preferinţă deţinute în Secţiunea I a Depozitarul u i  Centra l este deschis 
la Banca Transilvania, cont IBAN RO R097BTRLRONCRT0507518401 

Denumirea şi  adresa entităţi lor care şi-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea şi a 
entităţilor care şi-au dat acordu l  în vederea plasări i va lorilor mobil ia re, fără a-şi asuma un angajament ferm 



5.5.4 

sau în teme iu l  unei contract care prevede o obl igatie de mijloace. Se indică trăsături le semnificative ale 
acordur i lor încheiate, i nclusiv cotele. În cazul  în c�re nu este subscrisă întreaga emisiune, se i nclude o 
declaraţie privind partea neacoperită . Se indică valoarea globală a comisionu lu i  de subscriere şi a 
com is ionu lu i  de plasare. 

Pentru Etapa I, nu este cazul .  

Pentru Etapa a II-a, d e  ofertare a acţiuni lor rămase nesubscrise î n  Etapa I î n  cadrul unui 
plasament privat care nu se va derula în baza prezentulu i  Prospect, Intermediarul care va derula 
plasamentul privat, în baza acordulu i  de plasare a va lori lor mobi l iare dar fără a-şi asuma un 
angajament ferm, este SSIF Goldring S.A. În cazul în care nu este susbcrisă întreaga emisiune, 
acţiuni le rămase nesubscrise vor fi anulate, fără ca Intermediarul amintit să fie responsabi l pentru 
nesubscrierea integrală a emisiuni i .  Emitentul şi Intermediarul nu percep comision de subscriere . 

Momentul în care acordul  de subscriere a fost sau va fi încheiat. 
1 · · 

Nu este cazul . 

5.6 Admiterea la tranzacţionare şi modalităţi le de tranzacţionare 

5.6. 1 

5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 

Se ind ică dacă valorile mobi l iare oferite fac sau vor face obiectu l unei solicitări de admitere la tranzacţionare 
pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul unu i  sistem multi latera l de tranzacţionare, în vederea 
distribuir i i  lor pe o astfel de piaţă de creştere sau în cadrul unu i  astfel de s istem , caz în care se ind ică pieţele 
în cauză. Aceste informaţii trebu ie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacţionare va fi ln 
mod necesar aprobată . Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai aprop iate la care vor fi admise la 
tranzacţionare valorile mobi l iare . 

Valori le mobi l iare nou emise vor fi disponib i le la tranzacţionare în aceleaşi condiţi i ca şi celelalte 
acţiuni ale Emitentu lu i ,  respectiv piaţa SMT administrată de BVB. 

Toate pieţele de creştere pentru IMM-uri sau sistemele mu l ti laterale de tranzacţionare în cadru l cărora, 
după cunoşt i nţele emitentului ,  sunt deja admise la tranzacţionare va lori mobi l iare d in  aceeaşi clasă ca ş i 
cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacţionare. 

Acţiuni le 2Performant Network S.A. sunt tranzacţionabi le pe Sistemul Multi lateral de 
Tranzacţionare admin istrat de Bursa de Va lori Bucureşti S.A. , sub s imbolu l  2P, începând cu data 
de 9 decembrie 2020 . 

Dacă, s imultan sau aproape s imultan cu crearea valor i lor mobi l iare pentru care se solicită admiterea la 
tranzacţionare pe o p iaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul unui  sistem mu lti latera l de tranzacţionare 
sau care sunt oferite publicu lu i ,  sunt subscrise sau plasate privat valori mobil iare d in aceeaşi c lasă sau dacă 
sunt create valori mobi l iare din a lte clase care vor face obiectul unu i  plasament publ ic sau privat, se indică 
natura acestor operaţiun i ,  precum şi numărul şi caracteristici le va lori lor mobi l iare care fac obiectul 
operaţiun i lor în cauză. 

Nu este cazuL 

În cazul adm iteri i la tranzacţionare pe o p iaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul unui s istem 
multi lateral de tranzacţionare, informaţii detal iate privind entităţile care şi-au asumat un angajament ferm 
de a acţiona ca intermediari pe p ieţe le secundare şi de a garanta l ichiditatea acestora prin cotaţi i de vânzare 
şi cumpărare, precum şi o descriere a principal i lor termeni  ai angajamentu lu i  asumat. 

Nu este cazul .  Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a acţiona în piaţa secundară şi 
de a garanta l ichid itatea tranzacţi i lor acţiun i lor. 

Detal i i  privind stabi l izarea, în conformitate cu punctele 5 . 6 . 5 . 1-5 .6 .5 .6, în cazul unei admiter i la 
tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri sau în cadrul  unui sistem mult i latera l de tranzacţionare, 
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 ,  desfăşurarea unor activităţi de stabi l izare a preţu l u i  în legătură cu o ofertă . 

Nu este cazul .  Punctele 5 .6 .5 . 1 .  - 5 .6 .5 .6  nu se apl ică .  



5.6.6 Informaţi i privind dispozitivele de supraalocare şi prelungire .  

N u  este cazul .  

5 . 7  Deţinători d e  valori mobi l iare care doresc să l e  vândă 

5.7. 1 

5.7.2 

5.7.3 

5.8 Diluarea 

5.8. 1 

5.8.2 

Numele şi adresa de la locu l de muncă a le persoanei sau entităţi i  care oferă spre vânzare va lorile mobil iare, 
natura funcţie i ocupate sau a a ltor relaţi i semnificative avute de potenţial i i  vânzători cu emitentul sau oricare 
dintre predecesori i acestu ia sau părţi le afi l iate la acesta în cursul ult imilor trei an i .  

N u  este cazul . 

N umărul şi clasa valori lor mob i l iare oferite de fiecare d intre deţinători i care doresc să vândă . 

N u  este cazul . 

În ceea ce priveşte contractele de restricţionare, se furn izează detal i i  cu privi re la u rmătoa rele elemente :  
(a)  părţi le impl icate; (b)  conţinutu l contractulu i  şi excepţi i le prevăzute; (c) indicarea durata perioadei de 
restricţionare.  

N u  este cazul . 

O comparaţie între participa rea la capita lu l  socia l  şi drepturi le de vot a le acţionari lor existenţi îna inte şi după 
majorarea capita lu lu i  rezultată în urma ofertei pu bl ice, presupunând că acţionari i  existenţi nu subscri u  noi le 
acţiun i .  

Data fiind acordarea de drepturi de preferinţă tuturor acţionari lor în cadrul operaţi un i i  de 
majorare de capita l  social, prezenta Emisiune / Oferta nu conduce la d i luarea di recta şi automata 
a deţineri lor acţionarilor. În ipoteza în care toţi acţionari i subscriu în oferta, nu se înregistrează 
d i l ua rea deţineri lor lor. 

Însă, în măsura în care unii dintre acţionari i  Emitentulu i  nu vor subscrie acţiuni  noi în cadrul 
Ofertei ,  în mod evident participaţia acestora vă scădea, deţineri le acestora fi i nd „di l uate". La 
momentul redactări i prezentului Prospect este imposibi l  de determinat cuantumul  şi procentajul  
d i l uări i .  Însă, cu titlu de exemplu, un acţionar cu o deţinere de 1,00% în capita lu l  socia l  a l  
Emitentulu i  anterior majorări i de capita l ,  va înregistră o d i luare a deţineri i până la 0,85039% 
ulterior majorări i de capita l ,  respectiv, o d i lua re procentuală de 0, 1496%, în ipotezele în care nu 
subscrie în majorare, şi toate acţi uni le puse în vânzare în majorarea de capital sunt subscrise. 

În cazul în ca re acţionari i  ex istenţi vor face obiectul di luări i  indiferent dacă subscriu la dreptu l lor, deoarece 
o parte a emisiun i i  relevante de acţiun i  este rezervată numa i anumitor investitori (de exemplu, o ofertă 
i nstituţională cuplată cu o ofertă pentru acţionari), ar trebui să se i nd ice şi d i luarea care va fi apl icată 
acţionarilor existenţi în cazu l în care aceştia fac uz de dreptul lor (în plus faţă de s ituaţia de la punctul 5 .8 . 1 ,  
în  ca re nu fac acest l ucru) . 

Nu se apl ică .  Acţionarii care nu şi-au înstră inat drepturi le de preferinţă pe perioada de tranzacţionare 
a acestora şi subscriu proporţional cu deţinerea lor, nu se vor d i lua .  Nu exista vreo situaţie în care 
întreagă emisiune sau parte d in ea să fie rezervata anumitor investitori instituţiona l i  sau de reta i l .  
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Anexa nr. 1 Listă cu tr im iteri în Prospect 

Nrtr. Trimitere 
c . 

1 .  I Pol i tica de d ividend a Societăţi i ,  Rezumat, p. 8 

2. , Pag ina de internet a Emitentu lu i  

3 .  

: Disponib i l itatea documentelor aferente majorări i capita lu lu i  
• socia l :  prospectul, formularele de subscriere şi revocare, actul 
i constitutiv actual izat etc. 
' Nota către investitori, p. 2 
i Partea I, Secţiunea 7;1., p. 41 
i Partea a II-a, Secţiunea 5. 1.3, p. 55, 56 
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