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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: 2 februarie 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 

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:  Împrumut încheiat între Grupul Digi și un sindicat bancar 

care refinanțează parțial împrumutul pe termen scurt din octombrie 2017 (Împrumutul Bridge 2017) 



Pagina 2  din 

2 
 

Societatea dorește să își informeze investitorii și acționarii că, pe data de 1 februarie 2018, RCS & 

RDS S.A. (subsidiara din Romania a Societății - „RCS&RDS”), DIGI Távközlési és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (subsidiara din Ungaria a RCS&RDS – „Digi Kft.”), în calitate de 

împrumutați, Societatea, în calitate de garantor, Citibank N.A., London Branch și ING Bank N.V. în 

calitate de aranjori, ING Bank N.V. în calitate de agent al facilității și diverse alte instituții bancare în 

calitate de împrumutători, au încheiat un împrumut sindicalizat care include trei facilități, respectiv în 

HUF, RON și Euro („Facilitatea Sindicalizată 2018”). 

 

Facilitatea Sindicalizată 2018 este un împrumut pe termen mediu care refinanțează parțial Împrumutul 

Bridge 2017 (pentru mai multe detalii cu privire la Împrumutul Bridge 2017, care a fost încheiat în 

octombrie 2017 ca un contract pe termen scurt, a se vedea raportul curent emis de Societate în atenția 

investitorilor și pieței în data de 16 octombrie 2017). Facilitatea Sindicalizată 2018 înlocuiește parțial 

Împrumutul Bridge 2017 pentru o valoare corespunzătoare de aproximativ 163.000.000 Euro. 

 

Facilitatea Sindicalizată 2018 urmează să fie folosită de Societate și filialele acesteia pentru aceleași 

scopuri anticipate de Societate în octombrie 2017. Parte din suma disponibilă va fi folosită pentru 

finanțarea achiziției de către Digi Kft. a operatorului maghiar de comunicații electronice Invitel 

Tavkozlesi Zrt (tranzacție cu privire la termenii căreia am informat investitorii și acționarii pe data de 

21 iulie 2017). Se intenționează ca restul de sumă să fie folosită pentru scopuri generale corporative 

și/sau pentru finanțarea cheltuielilor de investiție. 

 

Facilitatea Sindicalizată 2018 are o maturitate de 5 ani. Dobând aplicabilă este de 2,65% pe an plus 

ratele medii de dobândă interbancare aplicabile. 

 

 

 

 
 

Serghei Bulgac 

 
Director General (Chief Executive Officer) 


