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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 

 

 

Raport curent nr. 10/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

 

Data raportului 06.04.2021 
Denumirea societății 2Performant Network S.A. 

Sediul social București, str. Vulturilor, nr. 98, et. 10, sector 3 
Telefon +40 374 996 354 

E-mail investors@2performant.com 
Cod Unic de Înregistrare 26405652  

Nr. Reg. Com. J40/493/2010  
Capital social subscris și vărsat 105.442,6 lei 

Număr de acțiuni 1.054.426 
Simbol 2P 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 
 

Evenimente importante de raportat: Schimbări în structura organizațională și numirea unor noi manageri 

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire 
la o serie de schimbări în structura organizatorică a Companiei și numirea unor noi manageri. Începând cu 
aprilie 2021, activitatea 2Performant este organizată în două divizii de business - România și Bulgaria 
Business Unit și Growth Unit.  

Business Unit-ul România și Bulgaria va fi condus de Raluca Negrea, care a fost numită în funcția de 
Country Manager pentru România și Bulgaria în cadrul 2Performant. Din poziția de Country Manager, 
Raluca Negrea va avea ca obiectiv consolidarea poziției 2Performant cele două piețe validate, unde 
Compania este lider de piață pe segmentul de marketing afiliat. 

Growth Unit va fi condus de Constantin Stanciu, care va avea funcția de Growth Manager. Constantin 
Stanciu va fi responsabil de testarea și identificarea oportunităților de creștere pentru companie pe 
piețele noi, respectiv pe cele în care compania este deja prezentă. 
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Dorin Boerescu va continua să conducă 2Performant din funcția de CEO, coordonând activitățile 
Companiei pe piețele deja stabilite, precum și pe cele noi, și se va concentra pe inițiativele de creștere. 

Pentru mai multe informații despre Raluca Negrea și Constantin Stanciu, investitorii sunt invitați să 
citească comunicatul de presă care anunță numirile, disponibil AICI. 

 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER  

Dorin Boerescu 


