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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 Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 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: 25 iulie 2017 

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: 6.918.042,52 EUR 

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 65.756.028 acțiuni clasa A, cu o 

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

34.243.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un 

eurocent (€ 0,01) fiecare) 

Numărul de acțiuni admise la 

tranzacționare: 

34.243.972 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: Actualizare cu privire la ancheta desfășurată de către Direcția 

Națională Anticorupție din România 
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În legătură cu investigația desfășurată de Direcția Națională Anticorupție din România („DNA”), cu 

privire la care am informat piața și investitorii în cadrul prospectului de ofertă publică inițială din data 

de 26 aprilie 2017, în cadrul amendamentului la prospect din data de 8 mai 2017 (împreună, în cele ce 

urmează, „Prospectul”), cât și în cadrul raportărilor publice ulterioare, aducem la cunoștință faptul că, 

în data de 25 iulie 2017, cu privire la RCS & RDS S.A. (filiala Societății), DNA a dispus punerea în 

mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, cu 

privire la INTEGRASOFT S.R.L. (una dintre filialele RCS & RDS S.A.), DNA a dispus punerea în 

mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălare de bani, 

respectiv cu privire la Dl. Mihai Dinei (membru în Consiliul de administrație al RCS & RDS S.A.), 

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani. 

Tot în data de 25 iulie 2017, DNA a confirmat instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 

două bunuri imobile ce aparțin RCS & RDS S.A. până la concurența sumei de 13.714.414 lei 

(aproximativ 3 milioane de Euro). În cazul în care se va constata prin hotărâre judecătorească 

definitivă vinovăția RCS & RDS S.A. cu privire la pretinsele fapte penale investigate, este posibil ca 

aceste bunuri să fie executate până la concurența sumei care face obiectul sechestrului. 

Vom continua să cooperăm deplin în cadrul anchetei și credem că RCS & RDS, INTEGRASOFT și 

foștii sau actualii membri ai conducerii acestora au acționat corect și în conformitate cu legea. 

Nu ne așteptăm ca acțiunile precizate mai sus să afecteze în mod semnificativ activitatea RCS & RDS 

S.A., a Societății sau a oricăreia dintre filialele acestora. 

 

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


