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:

8 iunie 2018

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 Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie
Comerț și Industrie din Regatul din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
Țărilor de Jos și Numărul de
RSIN: 808800322
Identificare a Persoanelor Juridice și
Parteneriatelor din Regatul Țărilor de
Jos (RSIN):
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 zece
eurocenți (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni
tranzacționare:

admise

la 34.243.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
tranzacționează valorile mobiliare Categoria Int’l (Acțiuni)
emise:
Evenimente importante de raportat:
Inițierea de către Societate
răscumpărare de acțiuni aprobat de AGA Societății din 2 mai 2018
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a

programului

de

Societatea dorește să-și informeze acționarii și investitorii că, prin hotărâre a Consiliului de
Administrație al Societății adoptată în data de 7 iunie 2018, s-a decis inițierea programului de
răscumpărare de acțiuni de clasa B ale Societății în conformitate cu hotărârea adunării generale a
acționarilor Societății din 2 mai 2018 (AGA), prin care Consiliul de Administrație a fost autorizat ca,
pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA până la inclusiv data de 1 mai 2019, să achiziționeze un
maximum de până la 10% din capitalul social subscris de clasa B la închiderea tranzacționării pe Piața
Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 2 mai 2018 (respectiv, 3.424.397
acțiuni) și la un preț maxim per acțiune de clasa B egal cu media celui mai mare preț din fiecare dintre
cele cinci zile de tranzacționare înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor
a Pieței Reglementate la Vedere a Bursei de Valori București plus 5% (preț maxim) și la un preț minim
per acțiune simplă egal cu media celui mai mic preț din fiecare dintre cele cinci zile de tranzacționare
înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor a Pieței Reglementate la Vedere
a Bursei de Valori București minus 5% (preț minim) - Programul.
Programul va fi realizat și pus în aplicare și în conformitate cu regulile și reglementările aplicable în
materie de programe de răscumpărare, în particular cu articolul 5 din Regulamentului Parlamentului
European și a Consiliului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul Delegat (UE)
no 2016/1052, cu respectarea corespunzătoare a limitelor în ce privește prețurile și volumele.
Se intenționează ca acțiunile de clasa B ce urmează a fi răscumpărare în baza Programului să fie utilizate
de Societate pentru scopul respectării obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni în
desfășurare sau care vor fi derulate de Societate.
Consiliul de Administrație al Societății a hotărât derularea Programului prin intermediul BRD Groupe
Société Générale S.A.
În debutul acestui Program, se intenționează ca începând cu data de 11 iunie 2018 sa fie achiziționat un
volum total de 500.000 acțiuni de clasa B, ce va putea fi ajustat in limitele de mai sus prin decizie a
Societatii. În achiziționarea de acțiuni, Societatea va respecta limitele de volume tranzacționate și de
preț stabilite prin Regulamentul Delegat (UE) no 2016/1052.

Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)
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