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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: 5 februarie 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:   Demisia domnului Ioan Bendei din funcția de 
administrator al RCS & RDS S.A., filiala din România a Societății 
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Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că, pe data de 5 februarie 2019, Consiliul 
de administrație al filialei Societății din România, RCS & RDS S.A. – “RCS&RDS”) a fost informat 
cu privire la demisia domnului Ioan Bendei (Vicepreședinte și administrator executiv în cadrul 
consiliului de administrație), care a decis, din motive personale, să renunțe la poziția deținută în cadrul 
Consiliului de administrație al RCS&RDS. Demisia a fost înregistrată marți, 5 februarie 2019, dată 
începând cu care domnul Ioan Bendei nu va mai deține o poziție de conducere sau de reprezentare a 
RCS&RDS.  

Consiliul de administrație al RCS&RDS va convoca Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) 
RCS&RDS pentru a desemna un nou membru în cadrul consiliului de administrație. Până la decizia 
finală a A.G.A. societății RCS&RDS, Dan Ioniță (40 de ani), director financiar al RCS&RDS și al 
Societății, va fi cel de-al cincilea membru al consiliului de administrație al RCS&RDS, cu mandat 
interimar.  

Din Consiliul de Administrație al RCS&RDS mai fac parte Serghei Bulgac (Președinte), Valentin 
Popoviciu (Vicepreședinte), Mihai Dinei (membru neexecutiv) și Bogdan Ciobotaru (membru 
neexecutiv).  

Societatea îi mulțumește domnului Ioan Bendei pentru aportul consistent la dezvoltarea RCS&RDS. 
Prin eforturile sale, alături de echipa de administratori ai RCS&RDS, aceasta societate a ajuns una 
dintre cele mai dinamice companii antreprenoriale din România și liderul pieței locale de servicii de 
cablu tv și internet. Ioan Bendei (61 de ani) a fost Vicepreședinte și administrator executiv în cadrul 
RCS&RDS, parcursul său profesional fiind legat de înființarea și evoluția RCS&RDS pe piața 
românească. 

 

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


