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POLITICA PRIVIND INTERACȚIUNILE BILATERALE CU ACȚIONARII 

Introducere 

Digi Communications N.V. (Societatea) a adoptat prezenta politică privind interacțiunile bilaterale cu 
Acționarii în conformitate cu secțiunea 4.2.2 din Codul Olandez de Guvernanță Corporativă (Politica). 
Această Politică a fost adoptată de consiliul de administrație al Societății (Consiliul de Administrație). 

Prevederi generale 

Societatea se străduiește în permanență să își îmbunătățească relațiile cu acționarii săi. Societatea se 
angajează să mențină un dialog deschis și constructiv cu acționarii actuali și cei potențiali. Discuțiile cu 
acționarii, chiar și atunci când au loc în afara contextului unei adunări generale formale, sunt considerate a 
fi utile atât pentru investitori cât și pentru Societate. Pe lângă comunicarea cu acționarii săi în cadrul 
adunării generale anuale și, după caz, în timpul adunărilor generale extraordinare, Societatea își prezintă în 
mod detaliat rezultatele financiare în timpul unor conferințe telefonice (publice), care sunt accesibile la 
scară largă. Aceasta publică rapoarte informative anuale și intermediare și comunicate de presă și își 
informează investitorii prin intermediul paginii sale de internet. Societatea respectă cu strictețe regulile și 
regulamentele aplicabile privind divulgarea echitabilă și neselectivă a informațiilor și tratamentul egal al 
acționarilor. 

Întâlniri și prezentări 

La anumite intervale de timp, Societatea comunică cu acționarii prin intermediul roadshow-urilor și 
conferințelor pentru brokeri, anunțate în avans pe pagina de internet a Societății. Acționarii pot urmări în 
timp real întâlnirile și prezentările pe care Societatea le organizează, prin intermediul unui webcast sau prin 
telefon. Politica Societății este de a posta pe pagina sa de internet prezentările destinate analiștilor și 
acționarilor. Aceste întâlniri și publica nu sunt, în principiu, ținute cu puțin timp înainte de publicarea 
informațiilor financiare anuale și intermediare.  

Interacțiunile bilaterale cu acționarii 

Societatea intră în interacțiuni bilaterale cu acționarii. Acestea au loc fie la inițiativa Societății, fie la 
inițiativa acționarilor. Toate solicitările de discuții venite din partea acționarilor vor fi luate în considerare.   

Societatea este, în general, reprezentată de departamentul său de relații cu investitorii în cursul acestor 
interacțiuni. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, directorul general (CEO-ul) poate purta discuția cu 
acționarii. Solicitarea unui acționar de a se întâlni cu unul sau mai mulți membri ai Consiliului de 
Administrație va fi analizată de CEO, cu excepția aspectelor care au legătură cu integritatea CEO-ului sau 
cu o (potențială) situație de conflict de interese, caz în care analiza va fi delegată președintelui Consiliului 
de Administrație. 

Societatea va stabili la alegerea sa exclusivă dacă acceptă invitațiile de a se implica în interacțiuni bilaterale 
cu acționarii și își rezervă dreptul de a accepta invitații doar pentru acele discuții care, în opinia Consiliului 
de Administrație, sunt în interesul Societății. 

Societatea poate cere acționarilor să furnizeze anumite informații în scris pentru a stabili dacă o discuție în 
afara unei adunări generale ar fi în interesul Societății. Aceste informații pot include scopul discuției, 
aspectele care urmează să fie discutate și opinia acționarului asupra acelor aspecte, interesul acționarului 
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(atât pozițiile de cumpărare cât și cele de vânzare în cadrul Societății) și/sau clarificări suplimentare ale 
opiniilor, obiectivelor și intențiilor de investiție ale acționarului. 

Interacțiunea cu Acționarul Principal 

Această Politică nu se aplică interacțiunilor dintre Societate și RCS Management S.A. și afiliații acesteia 
(Acționarul Principal). Relația între acestea este guvernată de contractul de colaborare dintre acestea din 
data de 26 aprilie 2017 (Contractul de Colaborare) care, printre altele, conține anumite înțelegeri cu privire 
la furnizarea informațiilor de către Societate către Acționarul Principal. Contractul de Colaborare nu 
interzice Societății să divulge Acționarului Principal informații care influențează prețurile, în măsura în 
care respectiva divulgare, fără a fi efectuată concomitent cu divulgarea către publicul general, nu ar încălca 
Regulamentul privind Abuzul de Piață (Regulamentul (UE) Nr. 596/2014) sau alte legi sau regulamente 
aplicabile. 

Informații privilegiate 

Societatea se angajează să furnizeze informații de înaltă calitate, clare, exacte și în timp util tuturor 
acționarilor în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, în special cele referitoare la divulgarea 
selectivă și informațiile privilegiate. 

Societatea se angajează să respecte obligațiile sale legale referitoare la confidențialitate și divulgarea 
informațiilor privilegiate și se străduiește să divulge doar informații publice în cadrul interacțiunilor sale 
bilaterale. În cazul în care, în cadrul unei interacțiuni bilaterale, sunt divulgate în mod accidental informații 
privilegiate care nu sunt publice, Societatea va face un anunț public referitor la informațiile respective astfel 
cum este prevăzut în legea aplicabilă. 

Diverse 

Pentru orice alte informații sau întrebări cu privire la această Politică, vă rugăm să contactați managerul 
Societății responsabil de relațiile cu investitorii prin ipo.relations@digi-communications.ro. 

O copie a acestei Politici este publicată pe pagina de internet a Societății (www.digi-communications.ro). 
Această Politică poate fi modificată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație. Orice modificări vor 
fi publicate pe pagina de internet a Societății. 

Această Politică este guvernată de legile Olandei. 

Această Politică intră în vigoare la data de 14 mai 2017. 
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