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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 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: 6 aprilie 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 

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:  Exercitarea opțiunii de dobândire acțiuni de către un 

administrator neexecutiv al Societății în temeiul deciziei adunării generale a acționarilor din data de 2 mai 

2018 și a planului de opțiune pe acțiuni aprobat la nivelul Societății în 2017, astfel cum a fost modificat de 

adunarea generală a acționarilor din data de 2 mai 2018. 
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Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că la data de 6 aprilie 2020, Dl. Bogdan Ciobotaru, 

Administrator Neexecutiv al Societății, și-a exercitat opțiunea de dobândire acțiuni cu privire la care s-a împlinit 

termenul de intrare în drepturi, în temeiul planului de opțiune pe acțiuni aprobat la nivelul Societății și care au fost 

acordate prin hotărârea adunării generale a acționarilor din data de 2 mai 2018 și cu privire la care a fost încheiat 

contractul de acceptare a opțiunii între persoana sus-menționată și Societate la data de 18 mai 2018. Conform 

planului de opțiuni pe acțiuni și a hotărârii adunării generale a acționarilor din data de 2 mai 2018, Dl. Bogdan 

Ciobotaru a primit 116.090 de actiuni de clasă B. 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din  Regulamentul privind Abuzul de Piață, la data de 6 aprilie 2020, 

Dl. Bogdan Ciobotaru, în calitate de persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul Societății, a 

notificat Societatea și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România si Olanda, în legătură cu exercitarea 

opțiunilor.  

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 


