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:

13 septembrie 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 Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie
Comerț și Industrie din Regatul din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
Țărilor de Jos și Numărul de
RSIN: 808800322
Identificare a Persoanelor Juridice și
Parteneriatelor din Regatul Țărilor de
Jos (RSIN):
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
tranzacționare:
Piața Reglementată pe
tranzacționează valorile
emise:

admise

la 35.443.972 acțiuni clasa B

care se Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
mobiliare Int’l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Decizia privind participarea la licitația pentru utilizarea
frecvențelor privind serviciile wireless broadband pentru susținerea introducerii tehnologiei 5G în
Ungaria.

Societatea dorește să își informeze investitorii și acționarii că la data de 13 septembrie 2019,
Autoritatea Maghiară pentru Media și Telecomunicații („NMHH”) a transmis Societății decizia de
respingere a participării la licitația pentru utilizarea frecvențelor 5G în Ungaria. Societatea a participat
la această procedură de licitație în scopul dezvoltării activității sale de comunicații mobile pe piața din
Ungaria.
Considerăm că decizia NMHH este incorectă și lipsită de temei real. În opinia noastră, hotărârea
NMHH este în afara condițiilor prevăzute de caietul de sarcini, bazându-se pe supoziții și fapte care se
presupune că se vor întâmpla, iar nu pe date concrete și analize fundamentate. Această decizie se
adaugă unei liste de alte hotărâri nefavorabile și controversate pe care NMHH le-a adoptat în relația cu
societățile din cadrul Grupului Digi, de-a lungul timpului, în contextul altor licitații pentru
radiofrecvențe.
Societatea va contesta această hotărâre, cu toate mijloacele aflate la dispoziția sa, conform legislației
maghiare și europene. Grupul rămâne hotărât să continue punerea în practică a proiectelor sale pe
această piață, în folosul clienților săi.

Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)

