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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: 18 martie 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 dl. Sambor Ryszka din poziția de administrator 
neexecutiv al Societății 

 

 



Pagina 2 din 2 
 

Societatea dorește să își informeze acționarii și investitorii că azi, 18 martie 2019, dl. Sambor Ryszka 
a comunicat Societății dorința de a se retrage din poziția de administrator neexecutiv al Societății. 
Această hotărâre a fost luată în contextul în care, în dorința de noi oportunități profesionale, dl. 
Sambor Ryszka s-a retras recent și din toate pozițiile de management deținute anterior în cadrul 
filialelor din Ungaria ale Societății. 

Dl. Sambor Ryszka va continua să își exercite atribuțiile de administrator neexecutiv al Societății până 
pe 30 aprilie 2019, fiind disponibil pentru finalizarea activităților în curs.  

Dorim să îi mulțumim dl. Sambor Ryska pentru contribuția acestuia la dezvoltarea grupului în ultimii 
8 ani și să îi urăm să aibă parte de multe împliniri în viitoarele sale activități profesionale. 

Societatea a inițiat procesul de căutare a unui înlocuitor, care va fi supus votului adunării generale a 
acționarilor a Societății. 

 

 

 

Serghei Bulgac 

Director General (Chief Executive Officer) 

 

 


