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To: Bursa de Valori Bucureşti 

       Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Current report no. 53/2021 
According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF 

regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the 
Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System. 

 

Date of report 14.12.2021 

Name of the Company 2Performant Network S.A. 

Registered Office 6 – 8 Corneliu Coposu Boulevard, Unirii View Building, 
Floor 2, (office) ResCo-working09, 3rd District, 
Bucharest, Romania 

Phone +40 374 996 354 

Email investors@2performant.com 

Fiscal Code 26405652  

Registration nr. with Trade Registry J40/493/2010  

Subscribed and paid share capital 619,963 lei 

Total number of shares 6,199,630 

Symbol 2P 

Market where securities are traded MTS AeRO Premium 

 

Important events to be reported: Errata to Current Report no. 51/2021 dated 13.12.2021 

2Performant Network S.A. (hereinafter referred to as the “Company”) informs the market in connection 

with a series of changes made in the notifications annexed to the Current Report no. 51/2021, in order to 

comply with the requests received from the Financial Supervising Authority. Thus: 

(i) In the notification regarding the acquisition of 213 shares of the Company by VERTICAL SEVEN 

GROUP S.R.L., in section 4.1., line (d), the cell “Aggregate information: - aggregate volume; - 

price”, instead of the price of “1.128,9 lei”, the price will be read “5,3000 lei”; 

(ii) In the notification regarding the acquisition of 11,787 shares of the Company by VERTICAL SEVEN 

GROUP S.R.L., in section 4.1., line (d), the cell “Aggregate information: - aggregate volume; - 

price”, instead of the price of “62.471,1 lei” the price will be read “5,3000 lei”; 

We attach the amended notifications to this Current Report. The rest of the information contained in the 

Current Report no. 51/2021 remain unchanged. 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Dorin Boerescu 
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Către 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

  2PERFORMANT NETWORK S.A. 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L. 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție CIRCIUMARU IULIAN-FLORENTIN - ADMINSTRATOR VERTICAL 

SEVEN GROUP SRL SI MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE IN 

2PERFORMANT NETWORK SA 

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea 2PERFORMANT NETWORK S.A. 

(b) LEI 787200H7CCY07NXFB802 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

ACTIUNI 

 

ROZMYY1W6LM9 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

  5,3000 lei/unitate 213 

(d) Informații agregate: 

— Volumul agregat 

 — Preț 

 

213 

5,3000 lei 

(e) Data tranzacției 2021-12-03; UTC +2 

(f) Locul tranzacției BVB, XBSE 

 

 

IULIAN FLORENTIN CÎRCIUMARU  
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Către 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

  Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață 

  2PERFORMANT NETWORK S.A. 

 Ref: Notificare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de 

conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, conform art. 19 

alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat UE nr. 523/2016  

1. Datele persoanei care exercită responsabilități de conducere/ale persoanei care are o legătură strânsă cu 

aceasta 

(a) Numele VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L. 

2. Motivul notificării 

(a) Poziție/funcție CIRCIUMARU IULIAN-FLORENTIN - ADMINSTRATOR VERTICAL 

SEVEN GROUP SRL SI MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE IN 

2PERFORMANT NETWORK SA 

(b) Notificarea inițială/Modificare inițială 

3. Detalii aferente emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor 

(a) Denumirea 2PERFORMANT NETWORK S.A. 

(b) LEI 787200H7CCY07NXFB802 

4.1 Detalii privind tranzacția (tranzacțiile). Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile 

(a) Descrierea instrumentului financiar, a 

tipului de instrument 

Codul de identificare 

ACTIUNI 

 

ROZMYY1W6LM9 

(b) Natura tranzacției CUMPARARE 

(c) Prețul (prețurile) și volumul (volumele) Prețul (prețurile) Volumul (volumele) 

  5,3000 lei/unitate 11.787 

(d) Informații agregate: 

— Volumul agregat 

 — Preț 

 

11.787 

5,3000 lei 

(e) Data tranzacției 2021-12-03; UTC +2 

(f) Locul tranzacției BVB, XBSE 

 

 

IULIAN FLORENTIN CÎRCIUMARU 


