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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. 5/2006 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piață, precum şi prevederile relevante din Codul Bursei de 

Valori Bucureşti 

Data raportului: 15 noiembrie 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:  Hotărârea Autorității de Concurență din Ungaria de a 

retrage formal decizia și de a reanaliza tranzacția Invitel cu privire la anumite aspecte punctuale 
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Dorim să informăm acționarii și investitorii că, în legătură cu decizia emisă de Autoritatea de Concurență 

din Ungaria (Gazdasági Versenyhivatal – “GVH”) în mai 2018 (“Decizia Inițială”) prin care a fost 

aprobată achiziția de către filiala din Ungaria a Societății –  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (“Digi 

HU”), în calitate de cumpărător, a acțiunilor ce reprezintă 99,998395% din capitalul social și drepturile 

de vot din Invitel Távközlési Zrt. de la Ilford Holding Kft. și InviTechnocom Kft., în calitate de vânzători 

(“Tranzacția” – cu privire la finalizarea căreia am informat piața și investitorii pe 30 mai 2018), în data 

de 14 noiembrie 2018, GVH a emis mai multe decizii prin care a revocat formal Decizia Inițială și a 

deschis o noua investigație (“Noua Procedură”) în vederea reanalizării anumitor aspecte izolate cu 

privire la anumite localități în care i-TV Digitális Távközlési Zrt. (“i-TV” – una dintre filialele Digi HU 

din Ungaria) și Invitel își suprapun activitățile. 

Motivul afirmat de GVH pentru revocarea Decizie Inițiale se bazează pe susținerile că Digi HU nu a 

comentat în mod proactiv în cadrul procedurii inițiale de concentrare economică referitor la anumite 

informații despre acoperirea teritorială a serviciilor de comunicații electronice furnizate de i-TV, care 

au fost folosite de GVH în adoptarea Deciziei Inițiale. Odată cu revocarea, GVH a aplicat și o amendă 

societății Digi HU în sumă de aproximativ 280,000 Euro (90,000,000 HUF). 

Proprietatea și controlul Digi HU cu privire la Invitel nu sunt afectate de deciziile sus-menționate, în 

condițiile în care GVH a emis tot pe 14 noiembrie 2018 o decizie care permite expres societății Digi HU 

să continue să își exercite controlul asupra Invitel (“Decizia de Exceptare”). Drept urmare, în baza 

Deciziei de Exceptare, punerea în aplicare a Tranzacției de către Digi HU nu este afectată de Noua 

Procedură inițiată de GVH, cu excepția unor restricții comportamentale limitate în sarcina Digi HU (dar 

care au fost prevăzute și în Decizia Inițială). 

Cu privire la operarea i-TV, GVH a impus anumite restricții comportamentale temporare până la 

finalizarea Noii Proceduri. i-TV reprezintă o parte nesemnificativă din activitatea Digi HU din Ungaria. 

Continuăm să susținem în mod ferm că Digi HU a cooperat pe deplin în cadrul procedurii inițiale prin 

furnizarea de informații complete și corecte, precum și că decizia GVH de a revoca Decizia Inițială și 

de a impune o amendă nu este corectă.  

În paralel, vom continua să cooperăm pe deplin și cu bună credință cu GVH în cadrul Noii Proceduri în 

scopul de a asigura cât mai curând posibil emiterea unei noi decizii de reaprobare a Trazacției.   

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


