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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: 27 iulie 2020 

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:  Autorizarea de către Consiliul Concurenței a operațiunii de 

concentrare economică realizată de filiala din România a Societății („RCS&RDS”) prin dobândirea 

controlului asupra unor active deținute de întreprinderile Akta Telecom S.A., Digital Cable Systems S.A. și 

ATTP Telecommunications S.R.L. 
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Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că la data de 24 iulie 2020 Consiliul Concurenței a emis 

decizia nr. 38/21.07.2020 („Decizia CC”), prin care a autorizat operațiunea de concentrare economică realizată prin 

dobândirea controlului unic de către RCS&RDS asupra anumitor active, conform contractelor încheiate la data de 

28 noiembrie 2019 (împreună „Contractele”) între filiala din România a Societății, acționând în calitate de cesionar 

(„Cesionarul”) și Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A., respectiv ATTP Telecommunications S.R.L., 

(împreună „Cedenții”). 

În baza Contractelor, RCS&RDS va opera rețelele Cedenților și va furniza servicii de comunicații către clienți, în 

schimbul plății unei chirii.  

Condiția suspensivă a aprobării concentrării economice de către Consiliul Concurenței a fost îndeplinită; decizia de 

neobiecțiune fiind însă condiționată de respectarea de către RCS&RDS a angajamentelor asumate și acceptate de 

către autoritatea de concurență („Angajamentele”).  

Angajamentele au fost oferite de RCS&RDS pentru a înlătura anumite îngrijorări concurențiale ridicate de către 

Consiliul Concurenței privind concentrarea și au, în principal, două dimensiuni: 

- relația RCS&RDS cu clienții preluați potrivit Contractelor și  

- relația RCS&RDS cu furnizorii de Canale Tv.  

Angajamentele asumate cu privire la clienții preluați au o durată de 3 ani de zile de la data autorizării și se referă, în 

principal, la obligația RCS&RDS de a dezvolta rețelele și de a oferi în beneficiul a cel putin 95% din numarul total 

de clienți preluați de servicii de comunicații la același nivel de calitate din punct de vedere tehnic cu cel oferit 

clienților existenți. În plus, RCS&RDS va oferi tuturor clienților posibilitatea de a beneficia de pachetele și prețurile 

oferite clienților existenți și nu va majora prețurile pentru aceeași perioadă de trei ani.  

Angajamentul asumat de către RCS&RDS cu privire la furnizorii de Canale Tv este valabil pentru o durată de 5 ani 

de la data autorizării. Acesta are ca obiect obligația asumată de către RCS&RDS ca, în cazul în care nu ajunge la un 

acord comercial cu orice furnizor de Canale Tv pentru retransmiterea respectivelor Canale Tv în Pachetul de bază al 

RCS&RDS, să ofere respectivului furnizor posibilitatea ca acestea să fie incluse în Extra - opțiuni ale RCS&RDS, 

ce vor fi oferite clienților RCS&RDS în schimbul plății unui tarif suplimentar, care va fi în principal stabilit de către 

furnizorul de Canale Tv.  

 

 

 

Serghei Bulgac  

Director General (Chief Executive Officer) 

 


