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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: 16 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: 6.810.042,52 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 admise la 
tranzacționare: 

35.443.972 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:  Hotărârea Tribunalului București referitoare la 
investigația Direcției Naționale Anticorupție din România cu privire la RCS & RDS S.A., 
Integrasoft S.R.L. și anumiți administratori ai acestora  
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În legătură cu investigația desfășurată de Direcția Națională Anticorupție din România („DNA”), cu 
privire la care am informat piața și investitorii în cadrul prospectului de ofertă publică inițială din data 
de 26 aprilie 2017, în cadrul amendamentului la prospect din data de 8 mai 2017, cât și în cadrul 
raportărilor publice ulterioare, Societatea vă aduce la cunoștință faptul că, potrivit informațiilor 
publicate pe portalul online al instanței de judecată în data de 16 ianuarie 2019, Tribunalul București a 
emis în data de 15 ianuarie 2019 o hotărâre prin care a condamnat societatea RCS & RDS S.A. (filiala 
Societății din România – “RCS&RDS”) în legătură cu infracțiunea de spălare de bani, aplicând 
societății RCS&RDS o amendă penală de 1.250.000 lei. Hotărârea Tribunalului București a dispus și 
confiscarea de la RCS&RDS a sumei de 3.100.000 Euro plus 655.124 lei și menținerea măsurii 
sechestrului dispusă inițial de DNA cu privire la două imobile deținute de RCS&RDS. 

Societatea Integrasoft S.R.L. a fost condamnată în legătură cu infracțiunea de complicitate la spălare 
de bani și i-a fost aplicată o amendă penală de 700.000 lei. Dl. Bendei Ioan a fost condamnat la 
pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu executare pentru infracțiunea de complicitate la spălare de bani în 
legătură cu calitatea acestuia de administrator al Integrasoft S.R.L. 

Dl. Serghei Bulgac (Director General și Președinte al consiliului de administrație al RCS&RDS), dl. 
Mihai Dinei (administrator al RCS&RDS), precum și dl. Alexandru Oprea (fost Director General al 
RCS&RDS) au fost achitați cu privire la toate acuzațiile aduse prin rechizitoriul DNA. 

În același dosar, dl. Dumitru Dragomir a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu 
executare în legătură cu infracțiunile de luare de mită și complicitate la spălare de bani, dl. Bădiță 
Florin Bogdan (administrator al Bodu S.R.L.) a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea de 4 ani cu 
executare în legătură cu infracțiunile de complicitate la luare de mită și spălare de bani, societatea 
Bodu S.R.L. a fost condamnată în legătură cu infracțiunile de complicitate la luare de mită și spălare 
de bani, iar dl. Bogdan Dumitru Dragomir a fost achitat cu privire la toate acuzațiile aduse prin 
rechizitoriul DNA. 

Prin aceeași decizie se desființează contractul de asociere în participațiune din 2009 încheiat între 
RCS&RDS și Bodu S.R.L., precum și contractele încheiate între RCS&RDS, Bodu S.R.L. și 
Integrasoft S.R.L. în 2015 și 2016. 

Considerăm decizia Tribunalului București ca fiind profund injustă, incorectă și neîntemeiată. Soluția 
Tribunalului București nu este finală și nici executorie, o decizie finală în acest caz urmând a fi emisă 
de Curtea de Apel București.  

Vom ataca această decizie la Curtea de Apel București deîndată. În speranța că se va asigura 
celeritatea judecății din apel și pentru a se evita tergiversarea soluționării finale a cauzei, avem 
încrederea că Tribunalul București va finaliza motivarea scrisă într-un termen rezonabil. 

Reiterăm în mod ferm faptul că RCS&RDS, Integrasoft S.R.L., cât și foștii și prezenții administratori 
au avut o conduită corectă și conformă cu dispozițiile legale, astfel cum am susținut încă de la 
începerea acestei investigații. Ne exprimăm încrederea în justiția din România și într-o soluționare 
corectă a dosarului în apel. 

 

 

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


