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Către: 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 

 Bursa de Valori București 

Piața Reglementată, Categoria Int’l (Acțiuni) 

De la: DIGI COMMUNICATIONS N.V.   

RAPORT CURENT 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori 

Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare 

Data raportului: 29 noiembrie 2019 

Denumirea entității emitente: DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”) 

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos 

Adresa sediului operațional: București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, 

Faza 1, et.4, Sectorul 5,  România 

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06 

Numărul de înregistrare la Camera de 

Comerț și Industrie din Regatul 

Țărilor de Jos și Numărul de 

Identificare a Persoanelor Juridice și 

Parteneriatelor din Regatul Țărilor de 

Jos (RSIN):  

Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie 

din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000 

RSIN: 808800322 

Cod fiscal: RO 37449310 

Capital Social: 6.810.042,52 EUR 

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o 

valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 

35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un 

eurocent (€ 0,01) fiecare) 

Numărul de acțiuni admise la 

tranzacționare: 

35.443.972 acțiuni clasa B 

Piața Reglementată pe care se 

tranzacționează valorile mobiliare 

emise: 

Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria 

Int’l (Acțiuni) 

Evenimente importante de raportat:       RCS & RDS S.A., filiala din România a Societății („RCS&RDS”),  a 

incheiat contracte de transmitere a dreptului de a opera retelele de comunicatii electronice apartinand companiilor 

din Romania Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A. si ATTP Telecommunications S.R.L. 
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Societatea dorește să își informeze investitorii și acționarii că, la data de 28 Noiembrie 2019, RCS&RDS, 

denumita in continuare „Cesionarul” si Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A., respectiv ATTP 

Telecommunications S.R.L., denumiti in continuare impreuna „Cedentii”, au încheiat contracte (impreuna 

„Contractele”) avand ca obiect operarea de catre RCS&RDS a activelor prin care se furnizeaza servicii de 

comunicatii electronice catre clientii de tip rezidential. Contractul incheiat cu ATTP Telecommunications S.R.L. 

are ca obiect si vanzarea unor active constand in infrastructura, clientela etc., la data implinirii conditiilor 

suspensive indicate mai jos. 

In baza acestor Contracte, RCS&RDS va opera retelele de comunicatii electronice ale Cedentilor si va furniza 

servicii de comunicatii electronice catre clienti, in schimbul platii de catre RCS&RDS a unei chirii in cuantumul 

agreat de parti. In baza Contractelor, RCS&RDS ar urma sa furnizeze un numar de aproximativ 540 de mii de  

servicii de acces la Internet, televiziune prin cablu, telefonie fixa si telefonie mobila. 

Contractele sunt incheiate pentru o durata initiala de 3 ani, care poate fi prelungita la optiunea oricareia dintre 

parti pentru un nou termen de 3 ani. Sumele totale platibile cu titlu de chirie sau pret de catre RCS&RDS in 

temeiul acestor Contracte sunt de maximum 77 milioane Euro exclusiv TVA. 

Operarea retelelor, respectiv vanzarea activelor pot avea loc dupa implinirea urmatoarelor conditii suspensive: 

(a) obtinerea aprobarii autoritatii de concurenta si (b) dobandirea de catre ATTP Telecommunications S.R.L. in 

mod cumulativ (i) a drepturilor necesare transmiterii folosintei activelor transmise prin contractul incheiat in 

acest sens de ATTP Telecommunications S.R.L. si RCS&RDS, (ii) a majoritatii actiunilor Digital Cable Systems 

S.A. si (iii) a majoritatii actiunilor AKTA Telecom S.A.. 

In baza acestor Contracte, Cedentii intentioneaza sa asigure propriilor clienti de tip rezidential servicii de calitate 

superioara la preturi avantajoase, RCS&RDS dispunand de toate resursele, capabilitatile si cunostintele necesare 

pentru a asigura acest lucru, prin exploatarea sinergiilor dintre reteaua proprie de comunicatii electronice si 

retelele ce formeaza obiectul Contractelor. 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 


