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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 de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piață, precum şi prevederile relevante din Codul Bursei de 

Valori Bucureşti 

Data raportului: 15 ianuarie 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: 6.918.042,52 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:  Decizia Consiliului de administrație de a converti 

1.200.000 acțiuni de clasa A într-un număr egal de acțiuni de clasa B pentru a fi utilizate în scopul 

planurilor prezente de stock option pentru angajați și directori 

 



Pagina 2 din 2 

 

Societatea informează piața și investitorii că, în data de 14 ianuarie 2019, Consiliul de administrație al 

Societății a decis să convertească un număr de 1.200.000 acțiuni de clasa A deținute de Societate în 

trezorerie într-un număr egal de acțiuni de clasa B (“Conversia”). Conversia realizată în conformitate 

cu articolul 5 din actul constitutiv al Societății a fost înregistrată în mod conform la registrul comerțului 

din Olanda în aceeași zi. Având în vedere diferența de valoare nominală între o acțiune de clasa A (0,1 

Euro) și cea a unei acțiuni de clasă B (0,01 Euro) deținute de Societate, în conformitate cu articolul 5 

(4) din actul constitutiv al Societății, Conversia a rezultat în reducerea capitalului social cu 0,09 Euro 

per acțiune de clasa A care a făcut obiectul Conversiei, valoare care va fi adăugată la rezervele generale 

ale Societății (în total 108.000 Euro). Conversia va trebui să fie înregistrată în mod conform și la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Depozitarul Central din România. 

Acțiunile de clasă B rezultate din Conversie vor fi folosite de Societate (în plus față de acțiunile de 

trezorerie existente în clasa B și acțiunile răscumpărate în cadrul programului de buy-back în curs) 

pentru distribuirea în cadrul programelor de stock option acordate angajaților și managerilor filialelor 

Societății cu privire la care se așteaptă ca data de intrare în drepturi să aibă loc astfel: planul de stock 

option care include angajații, directorii și administratorii RCS & RDS S.A. și ai altor filiale ale Societății 

din România (având un calendar estimat de intrare în drepturi în intervalul decembrie 2018 – noiembrie 

2019, majoritatea acțiunilor urmând a fi transferate în perioada ianuarie – februarie 2019); planul de 

stock option care include angajați și directori ai filialei Societății din Spania, precum și un plan 

suplimentar de stock option care include anumiți administratori și manageri ai RCS & RDS S.A. (cu 

perioadă estimată de intrare în drepturi în intervalul mai – iunie 2019); precum și planul de stock option 

care include administratorii executivi și neexecutivi ai Societății, astfel cum s-a decis prin hotărârea 

adunării generale a acționarilor din data de 2 mai 2018. Pentru mai multe detalii privind programele de 

stock option sus-menționate, privind structura capitalului social al Societății sau programul de buy-back 

în curs, vă rugăm să parcurgeți informările transmise și documentele publicate de Societate de-a lungul 

timpului. 

 

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


