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:

11 ianuarie 2021

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 Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din
de Comerț și Industrie din Regatul 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:

admise

la 35.443.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int’l
tranzacționează valorile mobiliare (Acțiuni)
emise:
Evenimente importante de raportat: Respingerea cu titlu definitiv de către Instanța Americană a
acțiunii formulate de către anumiți cetățeni americani împotriva tuturor Pârâtelor, inclusiv a i-TV
Digitális Távközlési Zrt.
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Cu privire la cererea formulată de anumiți cetățeni americani împotriva Societății, RCS & RDS S.A., RCS
Management S.A., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft și filialei sale i-TV Digitális Távközlési Zrt. (“Pârâtele”)
în fața United States District Court for the Eastern District of Virginia – Alexandria Division, cu privire la care
am furnizat informații în cadrul rapoartelor periodice ale Societății, dorim să ne informăm investitorii și piața că,
la data de 24 noiembrie 2020, Curtea de Apel Fourth Circuit a admis cererea Reclamanților de renunțare la
apelul formulat cu privire la i-TV Digitális Távközlési Zrt (singura societate ramasă ca Pârâtă în cauză).
La acest moment, toate cererile formulate de către Reclamanți în acest proces au fost respinse în primă instanță
și orice potențiale căi de atac formulate împotriva acestor soluții au fost respinse de către instanța de apel. De
asemenea, Reclamanții sunt împiedicați de intervenirea prescripției cu privire la acestea să reia oricare dintre
cererile formulate. Dosarul a fost astfel soluționat, iar decizia în favoare Pârâtelor este definitivă.
Societatea salută această mult așteptată soluție finală privind litigiul din SUA.

Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)
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