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Către: Bursa de Valori București 

           Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

Raport curent nr. 53/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de 

piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 
 

Data raportului 14.12.2021 

Denumirea societății 2Performant Network S.A. 

Sediul social Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii 
View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, 
București, România 

Telefon +40 374 996 354 

E-mail investors@2performant.com 

Cod Unic de Înregistrare 26405652  

Nr. Reg. Com. J40/493/2010  

Capital social subscris și vărsat 619.963 lei 

Număr de acțiuni 6.199.630 

Simbol 2P 

Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 
 

Evenimente importante de raportat: Erată la Raportul Curent nr. 51/2021 din data de 13.12.2021 

2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii în legătură cu o 
serie de modificări efectuate în cadrul notificărilor anexate Raportului Curent nr. 51/2021, în vederea 
conformării cu solicitările primite din partea  Autorității de Supraveghere Financiară. Prin urmare:  

(i) În cadrul notificării referitoare la achiziționarea a 213 acțiuni ale Companiei de către VERTICAL 
SEVEN GROUP S.R.L., în cadrul secțiunii 4.1., rând (d), celula „Informații agregate: - volumul 
agregat; - preț”, în loc de prețul de „1.128,9 lei” se va citi prețul de „5,3000 lei”; 

(ii) În cadrul notificării referitoare la achiziționarea a 11.787 acțiuni ale Companiei de către VERTICAL 
SEVEN GROUP S.R.L., în cadrul secțiunii 4.1., rând (d), celula „Informații agregate: - volumul 
agregat; - preț”, în loc de prețul de „62.471,1 lei” se va citi prețul de „5,3000 lei”; 

Anexăm prezentului Raport Curent notificările, astfel cum acestea au fost modificate. Restul informațiilor 
cuprinse în Raportul Curent nr. 51/2021 rămân neschimbate. 

 

DIRECTOR GENERAL 

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 


