
Declarație referitoare la politica și practicile privind dividendele 

 

 

Administratorul Unic al 2Performant Network S.A. (“Societatea”) declară că Societatea își asumă 

angajamentul de a respecta necondiționat Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile emitenților ale 

căror valori mobiliare se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa 

de Valori București S.A.  

În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea își asumă o politică de dividend, ca un set de direcții 

referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecință, 

Administratorul Unic enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:  

(1) Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă 

de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării 

capitalului investit în Societate; 

(2) În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu 

financiar, Administratorul Unic va avea în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, între 

partea cuvenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția Societății pentru 

investiții, în acord cu principiile unei administrări prudente și în scopul asigurării unei dezvoltări 

durabile a Societății, pe termen mediu și lung;  

(3) Dividendele cuvenite acționarilor Societății se vor distribui exclusiv din profitul net aferent unui 

exercițiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile și auditat potrivit legii, 

cu respectarea altor dispoziții legale relevante în materie (Legea societăților nr. 31/1990).  

(4) Distribuirea dividendelor cuvenite acționarilor se poate face prin plata în numerar sau prin acordare 

de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de Societate.  

În fiecare an, propunerea privind distribuirea dividendelor din profitul realizat în exercițiile financiare 

anterioare este formulată de către Administratorul Unic al Societății și este adusă la cunoștința investitorilor 

cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii Adunării Generale Anuale Ordinare a Acționarilor 

(AGOA), prin publicarea sa pe pagina de internet a Societății 2Performant Network SA, în cadrul secțiunii 

dedicate AGOA. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a 

Acționarilor, în condițiile legii.   

Eventualele revizuiri ale politicii și pracicilor privind dividendele, realizate de către Administratorul Unic 

al Societății, vor fi aduse cu promptitudine la cunoștința tuturor investitorilor. Politica privind dividendele 

în forma sa actualizată va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății ( www.2performant.com ), 

secțiunea privind Guvernanța Corporativă.   

 

Administrator Unic al 2Performant Network S.A., 

prin Dorin Boerescu 

(administrator unic) 
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