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:

19 martie 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 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:

6.810.042,52 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
tranzacționare:
Piața Reglementată pe
tranzacționează valorile
emise:

admise

la 35.443.972 acțiuni clasa B

care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
mobiliare Int’l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:
Hotărârea Autorității de Concurență din Ungaria de a
emite o nouă decizie de aprobare cu privire la tranzacția Invitel
Societatea își informează acționarii și investitorii că Autoritatea de Concurență din Ungaria
(Gazdasagi Versenyhivatal, în cele ce urmează „GVH”) a emis la data de 18 martie 2020 o nouă
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aprobare cu privire la achiziția de către filiala din Ungaria a Societatii, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato
Kft. („Digi HU”) a acțiunilor ce reprezintă 99,998395% din capitalul social și drepturile de vot din
Invitel Tavkozlesi Zrt. („Invitel”) („Tranzacția”).
Conform comunicării emise de Societate la data de 15 noiembrie 2018, GVH a restras la data de 14
noiembrie 2018 decizia sa initițială de aprobare a Tranzacției, emisă în mai 2018 („Decizia de
Retragere”) și a deschis o nouă procedură în vederea reanalizării anumitor aspecte specifice privind
suprapunerile geografice identificate de autoritate, între activitățile desfășurate de Invitel și cele
desfășurate de i-TV Digitalis Tavkozlesi Zrt. („i-TV”, una dintre filialele Digi HU din Ungaria)
(„Noua Procedură”) și a aplicat o amendă în suma de aproximativ 280.000 Euro (90.000.000 HUF).
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați raportul curent din data de 15 noiembrie 2018, care se
regăsește la http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Actualizare-cuprivire-la-tranzactia-Invitel/309C6
sau
la
https://www.digi-communications.ro/ro/relatia-cuinvestitorii/actiuni/rapoarte-curente/digi-raport-curent-actualizare-privind-tranzactia-invitel.
Amintim acționarilor și investitorilor că Decizia de Retragere a fost atacată de către Digi HU, în prima
instanță amenda aplicată fiind redusă la jumătate. De asemenea, deși instanța de judecată a menținut
decizia autorității în privința răspunderii Digi HU, aceasta a stabilit că și GVH ar fi trebuit să acționeze
în mod proactiv în vederea clarificării situației de fapt. Atât GVH, cât și Digi HU au formulat apel la
decizie. Primul termen de judecată în apel a fost stabilit inițial pentru data de 25 martie 2020, însă ca
urmare a măsurilor introduse de guvernul maghiar ca răspuns la epidemia COVID – 19, acesta a fost
amânat.
Deși continuăm să susținem în mod ferm că Decizia de Retragere emisă de GVH nu este corectă, în
cadrul Noii Proceduri, pentru a înlătura îngrijorările autorității formulate cu ocazia emiterii Deciziei de
Retragere și în consulatare cu aceasta, Digi HU a propus un pachet de remedii din perspectiva
dreptului concurenței. Printre principalele remedii propuse este transferul de către Invitel a activităților
sale în 14 localități din Ungaria și părți din rețeaua deținută în regiunea Szeged, care se suprapun cu
rețeaua Digi HU, contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat la data de 9 ianuarie 2020. De
asemenea, drept răspuns la problemele de concurență identificate de către GVH cu privire la un număr
de 67 localități, unde se suprapun serviciile oferite de Invitel și cele oferite de i-TV, Digi HU a propus
să asigure că i-TV nu va înceta contractele de închiriere rețea cu operatorii de rețea locali relevanți,
până la data de 31 decembrie 2023 (aceste contracte urmând să fie încetate începând cu data de 1
ianuarie 2024). Ca urmare a analizării propunerilor formulate de Digi HU pentru remedierea riscurilor
de diminuare a concurenței în legătură cu Tranzacția, GVH a emis o nouă decizie de aprobare. Digi
HU va avea obligația de a implementa remediile prescrise de GVH în termen de trei luni de la data la
care noua deczie de aprobare a tranzacției este comunicată oficial Digi HU.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)
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