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SERGHEI BULGAC, CEO DIGI COMMUNICATIONS:

“Digi a înþeles rapid
care vor fi noile leviere
Î
de creºtere”
l "Toate aspectele legate de asigurarea unei stãri bune de sãnãtate pentru angajaþi au fost prioritare"
l "Ne bazãm, în continuare, pe creºterea organicã adusã de calitatea serviciilor noastre"

G

rupul Digi este un promotor al
dezvoltãrii digitale ºi de aceea
va investi în continuare în infrastructurã, respectând standardele pe care ºi le-am setat, pe toate
segmenteledepiaþãundeesteprrezent,
ne-a spus Serghaei Bulgac, CEO al Digi
Communications, care a avut amabilitatea sã ofere un interviu Ziarului BURSA
despre cum a influenþat pandemia
COVID-19 activitãþile grupului pe care-l
conduce, precum ºi despre licitaþia 5G ºi
despre aºteptãrile pe care compania le
are de la autoritãþi.
“Ne-am dori sã ne bucurãm de un tratamentechitabilºipeprincipiidesimetrie,
în relaþiile dintre autoritãþile statului ºi
toþi jucãtorii de pe piaþã, mai ales atunci
când ne referim la resursele statului,
cum ar fi spectrul de frecvenþe radio”,
spune directorul general al Digi.

Reporter: Cum a influenþat pandemia COVID - 19 activitãþile Digi
Communications?
Serghei Bulgac: Grupul a avut o
evoluþie generalã pozitivã, în ciuda
incertitudinilor provocate de criza sanitarã COVID-19. Am încheiat anul
2020 cu venituri în creºtere cu 8,1%,
de la 1,2 miliarde euro la 31 decembrie 2019 la 1,3 miliarde euro la 31
decembrie 2020. Operaþiunile grupului în România, Spania, Ungaria ºi
Italia au generat EBITDA ajustatã de
480 milioane de euro (inclusiv IFRS
16), în creºtere cu 7,5% comparativ
cu anul precedent (446 milioane de
euro la 31 decembrie 2019).
Totuºi, existã cel puþin douã aspecte pe care ar trebui sã le subliniem
când ne raportãm la efectele pandemiei COVID-19 asupra operaþiunilor
Grupului. În primul rând, mã voi referi la relaþiile de muncã ºi mediul de
lucru.
Toate aspectele legate de asigurarea unei stãri bune de sãnãtate pentru
angajaþi au fost prioritare, pe toate
pieþele unde activãm.

Compania a fost, din momentul
zero al crizei sanitare, atentã la toate
mãsurile de protecþia muncii existente în domeniul profilaxiei ºi, fãrã
echivoc, am aplicat ºi urmat cu stricteþe toate regulile impuse de autoritãþi
în domeniul securitãþii ºi siguranþei
muncii. Deºi multe dintre activitãþile
noastre esenþiale implicã, în mod
obiºnuit, o preocupare sporitã faþã de
purtarea echipamentelor de protecþie,
respectarea instrucþiunilor interne ºi

instruirea periodicã a echipelor din
activitãþile de construcþii infrastructurã, instalãri ºi mentenanþã, pandemia a crescut ºi mai mult vigilenþa
asupra acestor aspecte ale relaþiilor
de muncã.
În plus, pentru toþi colegii din
punctele de prezenþã Digi au fost
adoptate mãsuri suplimentare de
protecþie ºi condiþiile de lucru au
fost adaptate la noile reguli de distanþare socialã ºi interacþiune uma-

nã. A fost un efort contra-cronometru de înþelegere, adaptare ºi transpunere a tuturor regulilor noi de derulare a activitãþii (fie la birou, pe
teren sau de acasã), punând pe primul loc sãnãtatea fiecãruia dintre
cei peste 20.000 de angajaþi ai Grupului, în toate teritoriile.
În al doilea rând, aº menþiona continuarea investiþiilor, într-un ritm accelerat, pentru a veni în întâmpinarea
unor nevoi mult mai diverse, atât ale

clienþilor rezidenþiali, cât ºi ale clienþilor corporate. Trecerea la workfrom-home ºi ºcoala online a însemnat nu doar o schimbare a stilului de
viaþã pentru populaþie, dar ºi o presiune suplimentarã pe serviciile
esenþiale, printre care ºi cele de
conectivitate.
A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 5)

n Romania, Digi furnizeazã servicii de pay TV pentru 4,7 milioane de clienþi, internet fix ºi
date fixe pentru 3,3 milioane
clienþi ºi servicii de telecomunicaþii mobile pentru 3,7 milioane
clienþi.
Cu focalizare pe pieþele din România ºi Spania, în anul 2020, veniturile
grupului Digi Communications au înregistrat un salt de +
8%, comparativ cu
2019. Creºterea veniturilor a fost determinatã de o majorare cu
VALENTIN
12,4% a unitãþilor geM. IONESCU
neratoare de venit/beneficiarii de servicii (revenue generating unit - RGU), ce constituie principala sursã de încasãri de când existã
grupul, de extinderea reþelelor fixe,
de vânzãrile încruciºate de servicii,
precum ºi ca urmare a efortului
susþinut pe care grupul l-a fãcut
pentru expansiunea telefoniei
mobile.
În România, numãrul de unitãþi generatoare de venit/RGU (Revenue
Generating Unit) la televiziunea prin
cablu a crescut cu 15,5% (8,6% în
2019), iar la internet ºi date fixe cu
19,3% (9,5% în 2019). La servicii de
telecomunicaþii mobile creºterea este
de 7% (1% în 2019). În Ungaria, numãrul de unitãþi generatoare de venit/RGU a scãzut cu 2,7% la pay TV,
a înregistrat o scãdere nesemnificativã (-0,13%) la internet ºi date fixe ºi a
crescut cu 75% (560% în 2019) la telefonie mobilã. În schimb, la telefonia fixã (-4,5%) se înregistreazã mici
scãderi. Pe piaþa din Spania, numãrul
de unitãþi generatoare de venit/RGU
s-a majorat cu 23% (41% în 2019) la
telefonie mobilã, pãstrându-se
trend-ul din anii anteriori. La fel pentru segmentul de internet ºi date fixe,
saltul este de 152% (912,5% în
2019), iar la telefonie fixã de 132%,
în condiþiile în care baza este micã.
Analizând structura, în veniturile
consolidate de 1.28 miliarde euro,
785 milioane euro (61,3% faþã de
64% în 2019) s-au încasat în România, pe segmentele televiziune prin
cablu ºi internet + date fixe, telefonie
mobilã ºi DTH, 274 milioane euro
(21,4%) în Spania pe segmentul de
telefonie mobilã ºi comunicaþii fixe,
199,6 milioane euro (15,6%) în
Ungaria pe toate segmentele ºi 23 milioane euro (1,8%) în Italia pe segment telefonie mobilã.
(continuare în pagina 3)

Acþiunile Digi - recuperare rapidã
a cãderii provocate de ºocul Covid
l Ovidiu Dumitrescu, TradeVille: “Dupã disiparea valului iniþial de teamã, Digi Communications a fost într-o poziþie foarte bunã pentru a
capta interesul investitorilor” l Vlad Podea, BT Capital Partners: “Derularea, încheierea ºi rezultatele licitaþiei 5G – între elementele ce au
potenþial de a influenþa preþul acþiunilor DIGI” l Dragoº Mesaroº, Goldring: “Cred cã Digi se va dezvolta în continuare în Spania ºi
bineînþeles în România, unde urmeazã licitaþia 5G”

A

cþiunile Digi Communications (DIGI) au avut
una dintre cele mai rapide recuperãri ale ºocului
Covid-19 din indicele
BET, titlurile companiei
de telecomunicaþii revenind la cotaþiile dinaintea cãderii din
februarie-martie 2020 în circa douã
luni ºi jumãtate, faþã de minimul atins
în 16 martie, spre deosebire de coºul
de acþiuni, care a recuperat complet
scãderea provocatã de pandemie abia
la începutul acestui an.
Analiºtii consultaþi de ziarul
BURSA pun evoluþia acþiunilor DIGI
îndeosebi pe seama rolului jucat de ser-

viciile oferite de companie în contextul
mãsurilor impuse de autoritãþi pentru
limitarea rãspândirii pandemiei.
Vlad Podea, junior equity analist
în cadrul BT Capital Partners, parte a
Grupului Financiar Banca Transilvania (BT), ne-a spus: “Sectorul telecomunicaþiilor a avut mai puþin de suferit de pe urma crizei generate de pandemie, întrucât serviciile oferite de
cãtre companiile telecom au devenit
esenþiale în contextul restricþiilor ºi a
lockdown-urilor. Prin urmare, ºi Digi
Communications a avut de beneficiat
de pe urma cererii crescute pentru
serviciile de telecomunicaþii, ceea ce
explicã în mare mãsurã evoluþia mai

bunã ºi revenirea într-un timp mai
scurt a acþiunilor DIGI, comparativ
cu indicele BET”.
Ovidiu Dumitrescu, CFA, director
general adjunct al societãþii de brokeraj TradeVille, ne-a transmis: “Deoarece atât lucrul de la distanþã cât ºi
alegerea «home entertainment-ului»
au fost unele dintre cele mai importante soluþii la problemele economice
ºi sociale cauzate de restricþiile impuse ca urmare a pandemiei Covid-19,
rolul furnizorilor de energie ºi servicii telecom a devenit în scurt timp
evident. Ca atare, suntem de pãrere
cã, dupã disiparea valului iniþial de
teamã, Digi Communications a fost

într-o poziþie foarte bunã pentru a
capta interesul investitorilor”.
Dupã recuperarea cãderii provocate de ºocul Covid, acþiunile DIGI au
intrat într-o fazã de consolidare, pentru ca din septembrie sã se coreleze
destul de bine cu indicele BET. Ulterior, de la jumãtatea lunii ianuarie a
acestui an ºi pânã în apropierea anunþului privind vânzarea operaþiunilor
din Ungaria, acþiunile operatorului de
telecomunicaþii au intrat într-o
corecþie, parþial divergentã faþã de
cea a pieþei.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)
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Parcursul DIGI COMMUNICATIONS
la Bursa de Valori Bucureºti
l Cotaþia DIGI a atins noi maxime post-listare în debutul lui 2021
igi
Communications
N.V., companie care activeazã în domeniul comunicaþiilor electronice,
cu operaþiuni în România, Ungaria, Spania ºi
Italia ºi compania-mamã
a operatorului RCS & RDS SA, s-a listat la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) în luna mai a anului 2017,
printr-o ofertã publicã secundarã, un
grup de acþionari ai societãþii oferind
în cadrul operaþiunii de piaþã un pachet de 25,6% din companie.
Acþionarii companiei au lansat, pe
28 aprilie 2017, o ofertã prin care îºi
propuneau sã vândã un pachet de
21.744.108 acþiuni, pentru o sumã cuprinsã între 826,27 milioane de lei ºi
1,21 miliarde de lei.
Capitalul social subscris al societãþii, la momentul listãrii, era în valoare de 6.918.042,52 de euro, divizat în
65.756.028 acþiuni de Clasã A, cu o
valoare nominalã de 0,10 euro fiecare, precum ºi în 34.243.972 acþiuni de
Clasã B, cu o valoare nominalã de
0,01 euro fiecare.
Prospectul ofertei de vânzare a fost
aprobat de Autoritatea de Supraveghere din Olanda, nefiind necesarã
aprobarea de cãtre Autoritatea din
þara noastrã din moment ce Digi
Communications este o companie
înregistratã în Amsterdam.
La momentul stabilirii prospectului, tranºa pentru investitorii de retail
a cuprins 15% (3.261.616) din acþiuni, în timp ce restul, de 85%
(18.482.492 acþiuni), a fost destinat
tranºei investitorilor instituþionali.
Printre aceºtia din urmã s-au numãrat
Investitori Calificaþi din Uniunea Europeanã ºi din Statele Unite ale Americii.
Citigroup ºi Deutsche Bank au acþionat în calitate de Coordonatori
Globali Comuni ºi împreunã cu BT
Capital Partners, BRD, Raiffeisen
Bank ºi Wood & Company Financial
Services în calitate de Deþinãtori
Comuni ai Registrului de Subscrieri.
Totodatã, în cadrul ofertei, investitorilor de retail li s-a acordat o alocare
garantatã de 100% pentru numãrul
maximum de 267 acþiuni oferite per
investitor de retail, conform principiului “primul sosit - primul servit”,
pânã la un numãr total de 534.000 acþiuni oferite, ceea ce a contribuit la
sentimentul de urgenþã la cumpãrare
care a caracterizat investitorii de
retail.

D

de ofertã, de 38-56 lei.
În aceste condiþii, operaþiunea a
adus ofertanþilor aproximativ 860 milioane de lei, respectiv 189 milioane
de euro.
În cadrul ofertei, Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD) a cumpãrat 3,25 milioane de
acþiuni DIGI în valoare de 130 de milioane de lei (28,8 milioane de euro).
De asemenea, la 30 iunie 2017, fondurile de pensii Pilon II aveau deþineri
de 163,1 milioane de lei în acþiunile
Digi, în timp ce în luna august 2018
aveau deþineri de acþiuni DIGI în
cuantum de 1,9% din toate plasamentele lor în acþiuni la BVB.
Oferta DIGI reprezintã cea mai
mare listare privatã din istorie la
BVB, deºi a cauzat controverse dupã
ce în timpul ofertei, Direcþia Naþionalã Anticorupþie a început urmãrirea
penalã a patru dintre actualii ºi foºtii
administratori ai RCS & RDS, într-un
dosar în care aceºtia erau suspectaþi

Acþionarii companiei au lansat, pe
28 aprilie 2017, o ofertã prin care îºi
propuneau sã vândã un pachet de
21.744.108 acþiuni, pentru
o sumã cuprinsã între
826,27 milioane de lei ºi 1,21 miliarde de lei.
În prima zi de derulare a ofertei au
fost subscrise aproximativ 734.000
de acþiuni, circa 25% din tranºa de retail, iar în cea de-a treia zi a ofertei,
aceºtia au subscris aproximativ 4,7
milioane de acþiuni negarantate (5,2
milioane acþiuni subscrise în total),
ceea ce reprezenta circa 70% pe acest
segment, potrivit analiºtilor consultaþi atunci de Ziarul BURSA. Totodatã,
conform acestora, exista la vremea
aceea o alocare de aproximativ 58 de
acþiuni la 100 subscrise.
În total, subscrierile pe tranºa de
retail au cumulat 8.370 ordine de
cumpãrare pentru un numãr total de
74,97 milioane de acþiuni.
Ulterior, ca urmare a unui nivel de
suprasubscriere ridicat, Digi Communications a suplimentat oferta cu un
numãr de acþiuni reprezentând 10%
din totalul acþiunilor emise, pânã la
un numãr de 23.918.519 acþiuni.
Astfel, tranºa acþiunilor subscrise
de investitorii instituþionali s-a ridicat
la 19.569.697 acþiuni cumpãrate, iar
tranºa investitorilor de retail la
4.348.822 titluri, din care 19.697 unitãþi la un preþ de 38,8 lei pe acþiuni ºi
4.329.143 acþiuni la preþul unitar de
37,2 lei, în condiþiile în care investitorii de retail care au subscris în primele
cinci zile au beneficiat de un discount
de 7% (respectiv 37,2 lei/acþiune), iar
cei care au cumpãrat titluri DIGI în
ultimele trei zile ale ofertei de un
discount de 3% (respectiv 38,8
lei/acþiune).
Operaþiunea de piaþã s-a încheiat
cu succes la preþul de 40 de lei/acþiune, mai aproape de limita inferioarã a
intervalului preconizat în prospectul

cã ar fi încercat sã obþinã, prin favoruri ilegale, drepturile de televizare
pentru meciurile din campionatul
naþional de fotbal.
În aceste condiþii, Digi Communications a completat prospectul de listare ºi a anunþat investitorii cã îºi pot
retrage subscrierile pânã pe 10 mai.
Dupã listare (la 31 decembrie 2017),
structura acþionariatului ºi participarea acestuia la capitalul social a devenit urmãtoarea: acþiuni Clasa A: Zoltan Teszari - 2,28%, 2.280.122 acþiuni
(acþionar principal); RCS Management SA - 57,87%, 57.866.545
acþiuni, din care acþionarul principal
deþine 87,1% din drepturile de vot în
RCS Management; DIGI - acþiuni de
trezorerie în cuantum de 5,61%, respectiv 5.609.361 titluri; acþiuni clasa
B - free-float - 33,25%, 33.246.818
acþiuni; DIGI - acþiuni de trezorerie 1%, 997.154 acþiuni.

Primele luni de
tranzacþionare
Prima zi de tranzacþionare a acþiunilor de clasa B a societãþii a fost 16
mai 2017, iar în aceastã primã ºedinþã
acþiunile DIGI au deschis la un preþ de
41,7 lei/unitate ºi a închis la preþul
unitar de 39,5 lei.
Potrivit analiºtilor, în primele patru luni de tranzacþionare, titlurile au
evoluat într-un coridor de preþ destul
de îngust, între 38 lei/acþiune ºi 41
lei/acþiune, cu abateri mici. Apoi, tendinþa descendentã începutã la mijlocul lunii octombrie s-a accentuat,
întâi la începutul lunii noiembrie, pre-

þul unui titlu atingând, la data de 16
octombrie, 34,9 lei. Tendinþa s-a accelerat în luna decembrie pe fondul
unui stres la nivelul întregii pieþe.
Astfel, la mijlocul lunii decembrie,
respectiv 12 ºi 13 decembrie, cotaþia
DIGI a încheiat ºedinþele de tranzacþionare la 33 lei/unitate, cea mai micã
valoare de închidere avutã de acþiune
de la listare ºi pânã atunci, atingând în
data de 13 un minim intra-day de 30,3
lei/acþiune.
De menþionat cã pentru primele
nouã luni ale anului 2017, Digi Communications a raportat un profit net de
peste 44,1 milioane euro, în creºtere
cu 148,2% comparativ cu perioada
similarã din 2016.

Parcursul acþiunii
în 2018
În prima lunã a anului 2018, intervalul de preþ în care s-a tranzacþionat
titlul DIGI a fost 36,6 lei/acþiune (valoare atinsã în 31 ianuarie 2018) ºi 38
lei/acþiune (preþ avut pe 22 ianuarie).
Cotaþia emitentului a urmat tendinþa
pieþei în debutul lui 2018, însã la începutul lunii februarie s-a decuplat de
evoluþia generalã.
Emitentul a încheiat în data de 1 februarie un nou împrumut în valoare
de 163 milioane de euro, în mare parte
în scopul refinanþãrii împrumutului
din 2017 contractat pentru achiziþia
Invitel.
În 14 februarie, emitentul a publicat rezultate financiare pozitive pentru 2017, obþinând un profit net de
61,7 milioane de euro, în creºtere cu
424% faþã de profitul anului anterior,
însã cotaþia a continuat evoluþia descendentã ºi a atins în ºedinþa din 4 iunie cel mai mic preþ de la listare ºi
pânã atunci, de 28,5 lei pe acþiune.
La mijlocul lunii august, emitentul
a raportat un profit net de 15,29 milioane de euro pentru primele ºase luni
din anul 2018, mai mult decât înjumãtãþit faþã de profitul net avut în primele ºase luni din anul precedent.
Ulterior, preþul acþiunii DIGI ºi-a
continuat scãderea, atingând un nou
minim post-listare în data de 23 august, de 27,45 lei/titlu, pe fondul
anunþului cã Autoritatea de Supraveghere Financiarã a demarat o investigaþie în urma unor acuze formulate în
spaþiul public de cãtre atunci consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vâlcov, cu privire la valoarea realã a titlului DIGI la momentul listãrii ºi la investiþiile fondurilor
de pensii administrate privat (Pilon
II) în acþiunile Digi Communications.
De la acest minim, cotaþia DIGI a
început o miºcare susþinutã de revenire, atingând în data de 13 noiembrie
un maximum semestrial de 31,7 lei pe
acþiune. Pe 19 septembrie, emitentul a
anunþat cã filiala Digi Spain Telecom
a lansat propriile servicii de internet ºi
telefonie fixã, în baza unui contract
încheiat cu operatorul de telecomunicaþii Telefonica.
În data de 17 decembrie, un titlu

DIGI era cotat la 28,4 lei pe acþiune,
urmând ca dupã anunþul mãsurilor incluse în OUG114/2018 - care includeau iniþial o taxã de 3% pe cifra de
afaceri pentru companiile din telecomunicaþii -, acþiunile emitentului sã
sufere un picaj de 11,2%, pânã la un
minim de 25,2 lei/unitate la 19 decembrie, scãderea fiind în tandem cu
întreaga piaþã.

2019 ºi ieºirea din
canalul de trend
descendent
Compania a realizat la începutul
lui februarie 2019 o emisiune de obligaþiuni în valoare de 125 milioane de
euro, suplimentatã ulterior la 200 de
milioane de euro ca urmare a suprasubscrierii ofertei iniþiale, care a fost
adresatã exclusiv investitorilor instituþionali. În urma operaþiunii de piaþã,
emitentul a atras 203,5 milioane de
euro, în condiþiile în care titlurile, cu
scadenþa în anul 2023, poartã o
dobândã anualã de 5%, iar la
maturitate vor asigura un randament
de 4,578%.
Pe 14 februarie 2019, emitentul a
raportat obþinerea unui profit net de
21,4 milioane de euro în 2018, în scãdere cu 65,9% faþã de cel realizat în
anul 2017.
Compania de telecomunicaþii a
propus, la sfârºitul lunii martie 2019,
distribuirea unui dividend brut de 0,5
lei/acþiune, echivalentul unui randament de 2% faþã de cotaþia operatorului de telecomunicaþii din data de 19
martie, de 24,2 lei. Pentru investitorii
care cumpãraserã acþiuni Digi în oferta publicã de listare derulatã în mai
2017 la preþul de 40 lei/acþiune,
randamentul net era de 1,19%.
Pentru primele trei luni ale anului
2019, Digi Communications a raportat venituri totale de 281,2 milioane
euro, în creºtere cu 20,8% faþã de
martie 2018, când s-au situat la 232,8
milioane euro. În schimb, compania a
raportat o pierdere netã de 17,6 milioane de euro, de la un profit net de 14,8
milioane de euro la finele primului
trimestru al anului precedent.
Luna iunie 2019 aduce într-un final ieºirea decisivã din parametrii canalului de trend descendent în care s-a
situat cotaþia DIGI de la listarea din
2017 dupã atingerea unui minim istoric la închidere de 23,4 lei în data de
20 mai. Ieºirea din acest trend descendent a fost sprijinitã de rãscumpãrãrile de acþiuni proprii efectuate de companie, dar ºi de recorelarea într-o anumitã mãsurã cu indicele BET ºi implicit cu restul pieþei. O corelare mai puternicã s-a realizat începând cu
“bottom-ul” crizei Covid-19.
În al doilea trimestru al anului
2019 compania a realizat venituri totale de 294,1 milioane de euro, în
creºtere cu 15,9% faþã de intervalul 1
aprilie - 30 iunie 2018, când s-au situat la 253,7 milioane euro. De asemenea, compania a raport un profit
net de 20,8 milioane de euro, de la o

pierdere netã de 1,93 milioane de
euro la finele trimestrului doi al
anului 2018.
Dinamica pozitivã la nivel de venituri s-a menþinut pe tot restul anului
2019. De asemenea, DIGI a anunþat în
trimestrul patru din 2020 preluarea
operãrii reþelelor de telecomunicaþii
aparþinând altor trei jucãtori din piaþa
telecom, preluare ce aducea 540.000
de noi clienþi pentru companie.

2020-2021: Crahul
Covid ºi noile maxime
post-listare
Rezultatele bune ºi consolidarea
cotaþiei la nivelul de 29-30 de lei pânã
în luna octombrie 2019 a pregãtit urmãtorul raliu al titlurilor DIGI care
s-a încheiat per total în februarie 2020
odatã cu prãbuºirea generalã a cotaþiilor ºi a pieþei provocatã de debutul
crizei sanitare ºi economice
Covid-19.
Fiind o companie de telecomunicaþii ºi furnizare servicii internet,
companie cu venituri constante în lipsa elementelor de neplatã aferente activitãþii, cotaþia DIGI a “beneficiat”

paniei la un maxim post-listare la vremea respectivã de 35,9 lei în data de
13 ianuarie 2021. De aici a urmat o
nouã corecþie, începutã iniþial în tandem cu piaþa în februarie însã încheiatã ulterior finalului corecþiei BET - referinþa bursei locale a reînceput raliul
în debutul lunii martie 2021, în timp
ce DIGI în finalul lunii martie.
De menþionat cã DIGI a înregistrat
un profit net de 16,36 milioane de
euro în anul pandemic 2020, cu circa
60% sub cel din 2019. Dinamica a venit în condiþiile creºterii costurilor
nete de finanþare ale companiei cu
70,8%, pânã la 143,28 milioane de
euro. Veniturile companiei pentru
anul încheiat la 31 decembrie 2020 au
fost de 1,28 miliarde de euro, cu 8,1%
peste cele de la finele lui 2019.
Creºterea cotaþiei din finalul lunii
martie a fost, însã, puternicã ºi a venit
de asemenea pe volume consistente
care au dus cotaþia la un nou maxim
post-listare de 36,9 lei, atins în data de
31 martie. Avansul DIGI a venit pe
fondul anunþului de la debutul sãptãmânii trecutã privind ajungerea la
un acord preliminar ºi neobligatoriu
pentru vânzarea afacerilor din Ungaria. Vânzarea afacerilor nu este însã
una tocmai voluntarã în condiþiile în
care DIGI s-a judecat cu autoritãþile
ungare dupã ce a fost respinsã de la
participarea la licitaþia 5G din aceastã
þarã. Compania are 1,1 milioane de
abonaþi în Ungaria, o piaþã pe care
activeazã de 23 de ani. Achiziþia ar
trebui finalizatã în luna septembrie a
acestui an.
În 30 martie a avut, de asemenea,
loc o tranzacþie “deal” cu 100.000 de
acþiuni DIGI, valoarea tranzacþiei
fiind de 3,53 milioane de lei. Valoarea
rulajelor din piaþa regular pe DIGI, în
30 martie, a fost de 2,97 milioane de
lei, cel mai ridicat din 2021.
Sãptãmâna trecutã, DIGI a anunþat
convocarea acþionarilor la adunarea
de bilanþ în data de 18 mai cu propunerea de alocare a sumei de 70,67 milioane de lei ca dividend, respectiv o
alocare de 0,75 lei/titlu. Este o distribuþie care, faþã de preþul acþiunii DIGI
din data anunþului (6 aprilie), de 35,2
lei, oferã un randament brut de
2,13%. De menþionat cã anul trecut,
compania a distribuit un dividend de
0,65 lei pe acþiune, în timp ce în 2019
ºi 2018 dividendele acordate au fost
de 0,5 lei/titlu, respectiv 0,35 lei/titlu.
Data de înregistrare propusã, cea care
defineºte acþionarii care vor beneficia
de dividende, este 3 iunie (implicit
data ex-dividend este 2 iunie), în timp
ce data estimatã a plãþii este 14 iunie.
De menþionat cã acþiunea DIGI a
generat, în perioada raliului început
în iunie 2019, o secvenþã susþinutã de

Creºterea cotaþiei din finalul lunii martie a
fost puternicã ºi a venit pe volume consistente
care au dus cotaþia la un nou maxim
post-listare de

36,9
lei,
atins în data de 31 martie.
într-o anumitã mãsurã de perioada de
lockdown în condiþiile în care s-a trecut în multe situaþii la munca de acasã
ºi la ºcoala online ºi a existat o nevoie
expresã de extindere a acoperirii
reþelei naþionale de internet.
Astfel, cotaþia DIGI ºi-a recuperat
complet plonjonul cauzat de crahul
Covid încã din luna mai 2020, evoluþie urmatã de o perioadã de consolidare ºi de corecþie în a doua jumãtate a
lunii septembrie, corecþie în corelare
ºi tandem cu cea a indicelui BET ºi a
pieþelor internaþionale. Finalul corecþiei pe indici a readus DIGI pe o evoluþie ascendentã ce a dus cotaþia com-

maxime ºi minime din ce în ce mai ridicate (Teoria lui Dow), secvenþã care
încã este intactã ºi sprijinã evoluþia
preþului acþiunii DIGI. De asemenea,
trebuie notat faptul cã accesul gospodãriilor la internet s-a dezvoltat,
ajungând la un nivel mai mult decât
dublu la finele lui 2020 comparativ cu
2009, conform unei cercetãri realizate de Erste Group Research. Potrivit
cercetãrii, de la un acces la internet
naþional al gospodãriilor de circa
40% în 2009, anul trecut s-a ajuns la
un acces de circa 86%.
MIHAI GONGOROI
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Grupul Digi în cifre
Indicatori exerciþiul financiar 2020
Venituri:
Total active
Total datorii:
Profit înainte de impozitare
Profit net
Capitaluri proprii
EBITDA (EBIT + amortizare + depreciere)
marja EBITDA
rata profit net marginal/marja netã a
profitului (profit net/cifrã de afaceri
Eficienþa capitalului/ Return on equity - ROE
Grad de îndatorare
Solvabilitate globalã
Lichiditate curentã/testul acid
factor Tobin q

1.281.569 mii Eur
2.399.524 mii Eur
1.948.248 mii Eur
24.669 mii Eur
7.836 mii Eur
451.276 mii Eur
381.067 (neajustata)
29,7%
0,6%
0,017 sau 1,73%
81%
1,23
0,3
2,2 (dec.2020)

Indicatori exerciþiul financiar 2019
Cifra de afaceri:
Total active
Total datorii
Profit înainte de impozitare
Profit net
Capitaluri proprii
EBITDA (EBIT + amortizare + depreciere)
marja EBITDA
rata profit net marginal/marja netã a profitului
(profit net/cifrã de afaceri
Eficienþa capitalului/ Return on equity - ROE
Grad de îndatorare
Solvabilitate globalã
Lichiditate curentã/testul acid
factor Tobin q

(urmare din pagina 1)
Pe piaþa româneascã, încasãrile
au înregistrat un plus de 4%, în
Spania de aproximativ +42%, în
Ungaria de -8% ºi în Italia de +
2,7%.
Pe total grup, profitul net a scãzut cu 81% (+132% în 2019), dar
rata profitului net marginal înregistreazã + 0,6% (3,5% în 2019), iar
eficienþa capitalului/Return on
equity – ROE este la o valoare modestã de 0,017 sau 1,73% (0,239
sau 24% în 2019). EBITDA neajustata este -10%, iar marja
EBITDA 29,7% . Nu am luat în
considerare EBITDA ajustata, aºa
cum este în raportul financiar la
nota 30 (EBITDA ajustata cu eliminarea efectelor nerecuren-

te/„one-off” ).
Dacã veniturile au crescut cu
8%, cheltuielile din exploatare au
înregistrat o majorare de 7%. Se
observã o creºtere de 16,4%
(22,5% în 2019) la cheltuielile de
telefonie ºi de 8,6% (10% în
2019) la cheltuieli de personal.
Acestea plus amortizãrile ºi cheltuielile de programare au ponderea cea mai mare în total cheltuieli de exploatare. De asemenea,
costurile de finanþare netã sunt de
142,6 milioane euro (+56% faþã
de 2019).
Cheltuielile de capital (318,7
milioane euro) au fost relativ ridicate ºi au fost fãcute în principal
pentru extinderea reþelelor noastre
fixe de fibrã opticã, dezvoltarea reþelei mobile, plãþi pentru achiziþio-

Grupul înregistreazã anual creºteri din
vânzãri. Dar încasãrile depind nu doar de
tarife corelate cu o calitate mai înaltã a
serviciilor, ci ºi de investiþii în 5G, unde
costurile sunt ridicate ºi se amortizeazã pe
termen lung.
narea de drepturi ºi licenþe pentru
conþinutul de televiziune, plãþi
pentru achiziþionare de noi licenþe
de telecomunicaþii sau reînnoirea
celor existente, extinderea reþelei
fixe de internet ºi date ºi telefonie
fixã în Spania, alte echipamente.
Gradul de îndatorare este de
81%, în scãdere comparativ cu
anul 2019, de la 91%. Totalul datoriilor este de 1,94 miliarde euro,
din care 675,2 milioane euro sunt
pe termen scurt. Solvabilitatea globalã este de 1,23. Indicatorul trebu-

ie sã fie supraunitar, cât mai aproape de 2. Rata lichiditãþii curente/testul acid este de 0,3 (valoare > 1) ºi
indicã nevoia grupului de a apela la
finanþare pe termen scurt, dacã
vânzãrile nu cresc rapid în valoare.
Grupul înregistreazã anual
creºteri din vânzãri. Dar încasãrile
depind nu doar de tarife corelate cu
o calitate mai înaltã a serviciilor, ci
ºi de investiþii în 5G, unde costurile
sunt ridicate ºi se amortizeazã pe
termen lung.
Cu veniturile declarate de 1,28

miliarde euro, Grupul Digi Communications îºi conservã poziþia
de lider pe piaþa din România (prin
firma RCS & RDS SA) la activitãþi
de telecomunicaþii prin reþele cu cablu (cod CAEN rev. 2 6110), exact
ca în 2019. Pe termen scurt, poziþia
Digi pe piaþa româneascã nu se va
schimba odatã cu preluarea unei
pãrþi din Telecom România de
Orange, deºi portofoliul de clienþi
pe fibra opticã la cea din urmã firmã
va creºte.
Þînând cont de rezultatele întregului grup, valoarea de piaþã a firmei Digi Communications NV
este, la începutul lunii aprilie, de
3,54 miliarde lei, cu un factor Tobin Q de 2,2, relativ constant faþã
de decembrie 2019.
Activitatea grupului în viitor se

1.186.026 mii Eur
1.923.516 mii Eur
1.753.739 mii Eur
61.117 mii Eur
40.584 mii Eur
169.777 mii Eur
422.445 mii Eur
35,6%
3,4%
0,239 sau 24%
91%
1,09
0,29
1,2 (dec.2019)

va focaliza în continuare pe pieþele
din România ºi Spania, în cea din
urmã existând un mare potenþial în
rândul emigraþiei române la servicii de telefonie mobilã. Piaþa din
Ungaria nu mai este de perspectivã. În condiþiile în care Autoritatea
Naþionalã de Media ºi Telecomunicaþii (NMHH) din Ungaria a refuzat sã înregistreze Grupul Digi în
procedura de Licitaþie 5G, acesta a
decis sã renunþe la operaþiunile din
aceastã þarã. La sfârºitul lunii martie 2021, RCS&RDS ºi 4iG Plc. au
încheiat un acord preliminar pentru
achiziþia pachetului de 100% în
DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd.
(Digi Ungaria) ºi a filialelor Invitel
Ltd. ºi I TV Ltd. Se aºteptã ca tranzacþia sã se finalizeze în septembrie anul acesta. n

Istoric date financiare consolidate, conform datelor publicate în rapoartele anuale
Active totale (mii Eur)

Datorii total (mii Eur)

An

Valoare

Variaþie

2015

1.127.343

1%

2016

1.239.477

2017

Valoare

Variaþie

An

Valoare

Variaþie

2015

1.024.529

2%

2015

102.814

-4%

10%

2016

1.196.874

17%

2016

42.603

-59%

1.342.230

8%

2017

1.199.682

0,2%

2017

142.548

235%

2018

1.632.872

22%

2018

1.479.527

23%

2018

153.345

8%

2019

1.923.516

18%

2019

1.753.739

19%

2019

169.777

9%

2020

2.399.524

25%

2020

1.948.248

11%

2020

451.276

11%

Venituri (mii Eur)

An

Capitaluri proprii (mii Eur)

Profit net (mil. Eur)

An

Valoare

Variaþie

2015

750.130

13%

2016

842.755

2017

An

EBITDA (mii Eur)

Valoare

Variaþie

An

Valoare

Variaþie

2015

4.027

159%

2015

238.353

3%

12%

2016

11.783

193%

2016

263.277

10%

916.551

9%

2017

62.031

426%

2017

287.653

9%

2018

1.038.121

13%

2018

18.022

-71%

2018

324.600

13%

2019

1.186.026

14%

2019

40.584

132%

2019

422.445

30%

2020

1.281.569

8%

2020

7.836

- 81%

2020

381.067 (neajustatã)

-10%
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BROKERI

Acþiunile Digi - recuperare
rapidã a cãderii provocate
de ºocul Covid
(urmare din pagina 1)
“În opinia noastrã, cea mai probabilã explicaþie þine de reorientarea investitorilor cãtre alte sectoare
ºi companii decât cele alese iniþial,
în urma ºocului din pieþele financiare ce a avut loc anul trecut”, ne-a
spus Ovidiu Dumitrescu.
De menþionat cã, de obicei la
Bursa de Valori Bucureºti, în primele luni ale anului, investitorii au
tendinþa de a se îndrepta cãtre companiile ce oferã dividende cu randamente ridicate, specifice emitenþilor din domenii defensive,
punând în plan secund companiile
de creºtere, care nu alocã bani cãtre
acþionari sau au distribuþii de dividende mai reduse, cum este cazul
Digi Communications.
Legat de elementele ce au potenþialul sã influenþeze evoluþia acþiunilor DIGI în urmãtoarele ºase-douãsprezece luni, Ovidiu Dumitrescu de la TradeVille, ne-a transmis:
“Suntem de pãrere cã, în afarã de
starea generalã a pieþei ºi rezultatele financiare punctuale ale companiei, perspectivele de creºtere ale
profitului sau de dezvoltare a unor
noi surse de venit ori cresterea celor existente, ar trebui sã fie cele
mai importante surse de atracþie
pentru investitori”.

Vlad Podea, junior
equity analist în
cadrul BT Capital
Partners: "Digi
Communications a
avut de beneficiat de
pe urma cererii
crescute pentru
serviciile de
telecomunicaþii, ceea
ce explicã în mare
mãsurã evoluþia mai
bunã ºi revenirea
într-un timp mai
scurt a acþiunilor
DIGI, comparativ cu
indicele BET".
Vlad Podea de la BT Capital
Partners subliniazã cã, printre elementele principale care au potenþialul sã influenþeze preþul acþiunilor DIGI în urmãtorul an se numãrã
derularea, încheierea ºi, respectiv,
rezultatele licitaþiei 5G.
Conform unui raport de analizã
publicat la finele lunii trecute de
echipa de la Goldring, tehnologia
5G este posibil chiar sã revoluþioneze industria telecom, odatã cu
implementarea acesteia aºteptându-se un impact puternic pozi-

Dragoº Mesaroº,
director de
tranzacþionare în
cadrul Goldring: “E
adevãrat cã gradul de
îndatorare a
companiei este destul
de mare, dar activeazã
într-un sector care
necesitã investiþii mari
tot timpul”.

tiv pentru sector. În þara noastrã, licitaþia pentru licenþele 5G este preconizatã sã aibã loc în acest an,
fiind un moment mult aºteptat de
cãtre marii jucãtori din telecom.
Recent, Digi Communications
a anunþat cã a încheiat cu 4iG, unul
dintre operatorii din piaþa de IT ºi
telecomunicaþii din Ungaria, un
acord preliminar ºi neobligatoriu
privind cumpãrarea operaþiunilor
Grupului Digi din Ungaria, achiziþia urmând sã fie finalizatã pânã
în luna septembrie a acestui an.
Anunþul nu specificã un preþ pentru tranzacþie, dar conform IntelliNews, analiºtii se aºteaptã la o valoare de circa 270 milioane de
euro. Decizia vânzãrii apare în
condiþiile în care, Digi a fost respinsã de la participarea la licitaþia
5G din Ungaria, ºi a pierdut definitiv procesul în luna februarie din
acest an.
Dragoº Mesaroº, director de
tranzacþionare în cadrul Goldring,
ne-a spus: “În opinia mea, þinând
cont cã a pierdut cursa pentru licenþa 5G, decizia de a ieºi din

Ungaria este bunã pentru companie. Iar banii ce vor fi primiþi vor
putea fi folosiþi pentru investiþii în
alte pieþe. Cred cã Digi se va dezvolta în continuare în Spania ºi bineînþeles în România, unde urmeazã licitaþia 5G”.
În general, Digi câºtigã cotã
de piaþã ºi cred cã se gãseºte
într-o poziþie mai bunã decât
acum câþiva ani, a mai spus brokerul de la Goldring, adãugând:
“E adevãrat cã gradul de îndatorare al companiei este destul de
mare, dar activeazã într-un sector care necesitã investiþii mari
tot timpul”.
Anul trecut, veniturile Grupului
aferente operaþiunilor din Ungaria
s-au ridicat la 199,6 milioane de
euro, echivalentul a 15,6% din total, þara vecninã fiind a treia piaþã
ca venituri, dupã cele din România
ºi Spania.
În þara noastrã, veniturile au fost
785 milioane de euro, echivalentul
a 61,3% din total, iar cele din Spania de 274 milioane de euro, reprezentând 21,4% din veniturile tota-

le. Cele din Italia au fost de numai
23 milioane de euro, conform raportului anual al operatorului de telecomunicaþii publicat la Bursa de
Valori Bucureºti.
Digi Ungaria ocupã poziþii de

top pe toate segmentele de piaþã,
fiind liderul pieþei de tv prin satelit cu 32,2% ºi al doilea operator dupã cota de piaþã pe segmentul pay-tv (28%), internet
fix (22,6%) ºi telefonie fixã
(22%), se mai aratã în raport.
Compania are peste 1,1 milioane de abonaþi în Ungaria, o piaþã
pe care activeazã de peste 23 de
ani.
Pentru acest an, Digi Communications a propus distribuirea sumei de 70,67 milioane de lei ca dividende, respectiv o alocare de
0,75 lei/titlu, echivalentul unui
randament brut de 2,1%, faþã de
preþul acþiunii din ziua publicãrii
convocatorului. Anul trecut, compania a distribuit un dividend de
0,65 lei pe acþiune, în timp ce în
2019 ºi 2018 dividendele acordate
au fost de 0,5 lei/titlu, respectiv
0,35 lei/titlu.
Faþã de preþul acþiunii din data
de 7 aprilie, de 35,4 lei, Digi Communications, compania mamã a
RCS & RDS, avea o capitalizare
bursierã de 3,54 miliarde de lei. n

Ovidiu Dumitrescu,
CFA, director general
adjunct al societãþii
de brokeraj
TradeVille:
"Deoarece, atât
lucrul de la distanþã,
cât ºi alegerea «home
entertainment-ului»
au fost unele dintre
cele mai importante
soluþii la problemele
economice ºi sociale
cauzate de restricþiile
impuse ca urmare a
pandemiei Covid-19, rolul furnizorilor de
energie ºi servicii telecom a devenit în scurt
timp evident".
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INTERVIU
SERGHEI BULGAC, CEO DIGI COMMUNICATIONS:

“Digi a înþeles rapid care vor fi
noile leviere de creºtere ”
(urmare din pagina 1)
Serghei Bulgac: Grupul nostru
a înþeles imediat care vor fi noile
leviere de creºtere ºi am luat cu rapiditate mãsurile necesare pentru a
optimiza capacitãþile noastre tehnologice, astfel încât sã preia eventualele creºteri de trafic, mai ales
pentru serviciile de internet broadband. Trãgând linie, anul 2020 a
însemnat pentru Grupul Digi alocarea unui CAPEX de 371 de milioane de euro, investiþii consolidate, dar ºi o evoluþie a unitãþilor generatoare de venituri (RGU) cu
12%.
Reporter: Au existat sau existã
diferenþe notabile între þãrile în
care activaþi?
Serghei Bulgac: Desigur, fiecare piaþã a avut o evoluþie specificã
ºi aº menþiona aici în primul rând
performanþa importantã a operaþiunilor din România ºi Spania. Aceste douã filiale au contribuit cel mai
mult la configuraþia veniturilor
grupului - România cu 788 milioane de euro (+4% faþã de 2019), iar
operaþiunile din Spania cu 274 milioane de euro (+42% faþã de
2019). Succesul Digi Spania este
subliniat ºi de creºterea cu 30% a
numãrului de servicii furnizate
clienþilor, depãºind pragul de 2,6
milioane de RGU. În ceea ce priveºte România, serviciul de internet fix a fost linia de business cea
mai performantã, cu un progres de
19,4% al numãrului de RGU, pânã
la 3,3 milioane, la 31 decembrie
2020. ªi serviciile de pay-tv au
înregistrat o creºtere importantã de
15,5%, pânã la 4,7 milioane RGU,
la sfârºitul lui 2020, de la 4,1 milioane RGU, în anul anterior.
Aºadar, serviciile fixe au continuat
sã fie unul dintre motoarele creºterii pe principala noastrã piaþã, în
timp ce serviciile de comunicaþii
mobile ºi-au pãstrat trend-ul ascendent, cu un progres de 7%.
Uitându-ne acum ºi pe celelalte
pieþe, filiala din Ungaria a avut un
an în care s-a concentrat asupra
pregãtirii pentru lansarea comercialã a serviciilor de telefonie mobilã, dar veniturile sale au fost
afectate de deprecierea monedei
naþionale (forint) ºi de contextul
general de pe piaþã. Este important
de semnalat cã Digi Ungaria ºi-a

pãstrat buna poziþionare pe piaþã,
fiind liderul segmentului de televiziune prin satelit cu 32% cotã de
piaþã ºi al doilea operator pe segmentul televiziunii prin cablu
(28%). De asemenea, datele publicate de Autoritatea Maghiarã în
Comunicaþii ºi Media (NMHH) au
confirmat cã pe segmentul serviciilor de internet broadband compania deþine 23% cotã de piaþã, fiind
tot al doilea operator dupã market-share, iar în cazul telefoniei
fixe, 22%. Cu o uºoarã creºtere a
RGU, de la 2,489 milioane RGU la
2,505 milioane la 31 decembrie
2020, Digi Ungaria a fost a treia
piaþã a grupului dupã veniturile generate ºi ca numãr de servicii furnizate clienþilor. Aºa cum am anunþat
recent, am semnat un acord preliminar cu 4iG pentru preluarea integralã a operaþiunilor noastre din
acest teritoriu ºi estimãm ca pânã în
septembrie 2021 sã ajungem la un
acord final, dupã parcurgerea tutu-

"Deºi multe dintre activitãþile noastre
esenþiale implicã, în mod obiºnuit, o
preocupare sporitã faþã de purtarea
echipamentelor de protecþie, respectarea
instrucþiunilor interne ºi instruirea
periodicã a echipelor din activitãþile de
construcþii infrastructurã, instalãri ºi
mentenanþã, pandemia a crescut ºi mai
mult vigilenþa asupra acestor aspecte ale
relaþiilor de muncã".

ror etapelor de avizare ºi negociere
ale unui proces standard de tranzacþionare.
Digi Italia, care activeazã doar
ca Mobile Virtual Network Operator (MVNO), a terminat un an dificil din punct de vedere social ºi medical cu o creºtere a numãrului de
RGU de la 242.000 la 251.000. Pe
o piaþã foarte competitivã, unde activeazã peste 30 de operatori de telefonie mobilã, Digi Italia s-a poziþionat ca un furnizor de servicii de
telecomunicaþii care se adreseazã
mai ales comunitãþilor de români,
prin prezenþa relevantã în zonele
unde aceºtia locuiesc.
Reporter: Care credeþi cã sunt
cele mai importante schimbãri pe
care le-a adus pandemia în industria telecomunicaþiilor dar ºi în societatea noastrã în general ?
Serghei Bulgac: Dacã în ultimii
ani am asistat la o creºtere a interesului faþã de telecomunicaþiile mobile ºi pentru soluþiile ºi aplicaþiile
care susþineau mobilitatea, anul
trecut, starurile au fost mai ales serviciile fixe – internetul gigabit ºi
televiziunea prin cablu – ºi ofertele
convergente. Clienþii preferã sã
aibã în jurul lor tot mai multe ecrane, consumul de date creºte semnificativ. ªi noi am înregistrat, anul
trecut, vârfuri de trafic în creºtere
cu pânã la 30%, comparativ cu perioada anterioarã declarãrii stãrii
de urgenþã, iar conþinutul video
este rege. De exemplu, în România, 97,9% dintre utilizatori
spuneau cã au folosit internetul în
2020 în primul rând pentru a viziona filme (potrivit studiului GWI),

55% pentru a accesa servicii de
streaming audio, 49% ca sã asculte
radio online, 42% ca sã urmãreascã

vloguri.
Un studiu prezentat la începutul
anului, ”We are social 2020” (HootSuite), arãta cã românii au petrecut în 2020 circa 7 ore ºi 26 de minute pe internet, ºi consumul de
conþinut TV s-a ridicat la aproape 3
ore ºi 20 de minute (conþinut urmãrit fie la televizor, fie pe platforme
online). În ceea ce priveºte internetul mobil, românii sunt conectaþi
prin acest tip de servicii, în medie,
3 ore ºi 44 de minute/ zi, iar conform Ookla, viteza medie a conexiunilor mobile a crescut cu 21,2%
anul trecut faþã de 2019. Tot potrivit Ookla, anul trecut, viteza medie
a conexiunilor de internet fix în
România a progresat cu 31,5%, iar
aici Digi a avut o contribuþie semnificativã, prin poziþia sa de lider al
pieþei.
Concluzionând, aº spune cã ºcoala online ºi tele-munca au contribuit semnificativ la modificarea
unor pattern-uri de consum. Din
studiile realizate de colegii de la IP
Engineering, a reieºit cã dupã starea de urgenþã, în intervalul
9:00-17:00, traficul s-a dublat, iar
modelul de consum de date fixe, în
timpul sãptãmânii, a ajuns sã fie
asemãnãtor celui din weekend,
spre deosebire de perioada de dinainte de lockdown.
Reporter: Ce impact au toate
acestea asupra direcþiilor de dezvoltare ale Digi Communications
pentru urmãtorii trei – cinci ani?
Serghei Bulgac: Este dificil de
estimat acum, în condiþiile în care
criza sanitarã continuã ºi încã ne
confruntãm cu multe necunoscute.

Ne bazãm, în continuare, pe creºterea organicã adusã de calitatea ser-

taþiei pentru 5G (care iniþial trebuia
sã aibã loc în 2018) în þara noastrã?
Serghei Bulgac: Suntem ºi noi
în expectativã la fel ca restul pieþei.
Am lansat comercial serviciile de
telecomunicaþii mobile la standarde 5G în 2019, am continuat
roll-out-ul reþelei, iar la momentul
actual avem staþii de emisie 5G în
14 localitãþi din þarã. Dar pentru a
face aceastã tehnologie accesibilã
unui numãr mai mare de utilizatori,
este nevoie atât de spectru suplimentar de frecvenþe, cât ºi de
creºterea penetrãrii reþelei de fibrã
opticã, pentru a conferi nivelul optim de densificare reþelei mobile.
Este dificil de anticipat ce se va
întâmpla, pentru cã termenele intermediare ale procesului de licitaþie au fost amânate de mai multe ori
de cãtre autoritãþi, iar condiþiile necesare nu sunt încã aprobate (condiþiile privind tehnologia care poate fi utilizatã, adoptarea Codului
european al comunicaþiilor).
Reporter: Ce aºteptãri aveþi de
la autoritãþi?
Serghei Bulgac: Un plus de
predictibilitate la nivelul politicilor
fiscale ºi al mãsurilor legate de
controlul pandemiei ar fi primele
douã aºteptãri, pe care cred cã le-au
mai exprimat ºi alte companii care,
la fel ca Digi, se înscriu în categoria marilor angajatori. O mãsurã
nou introdusã în domeniul sãnãtãþii
muncii, de exemplu, genereazã
efecte diferite la scara unui angaja-

"În ceea ce priveºte România, serviciul de
internet fix a fost linia de business cea mai
performantã, cu un progres de 19,4% al
numãrului de RGU, pânã la 3,3 milioane,
la 31 decembrie 2020. ªi serviciile de pay-tv
au înregistrat o creºtere importantã de
15,5%, pânã la 4,7 milioane RGU, la
sfârºitul lui 2020, de la 4,1 milioane RGU,
în anul anterior".
viciilor noastre, precum ºi de avansul pe care îl deþinem în domeniul
serviciilor de telecomunicaþii fixe
bazate pe infrastructura de fibrã
opticã. Planurile pe termen mediu
ºi lung au în vedere misiunea pe
care ne-am asumat-o, prin care dorim sã oferim tuturor abonaþilor de
pe pieþele deservite servicii de comunicaþii electronice ºi conþinuturi
de cea mai bunã calitate, la cele mai
accesibile preþuri.
Grupul Digi este un promotor al
dezvoltãrii digitale ºi de aceea vom
investi în continuare în infrastructurã, respectând standardele înalte
pe care ni le-am setat, pe toate segmentele de piaþã unde suntem prezenþi. Totodatã, una dintre prioritãþile companiei noastre este sprijinirea comunitãþilor din teritoriile
unde activeazã ºi vom acþiona ca,
prin accesul la tehnologie ºi informaþie utilã, sã reducem decalajele
economice ºi sã promovãm incluziunea socialã.
Reporter: Cum vã afecteazã
amânarea constantã a derulãrii lici-

tor din categoria IMM, respectiv la
dimensiunile unui angajator cu
14.600 salariaþi, cum e situaþia noastrã, în România.
Ne-am dori sã ne bucurãm ºi de
un tratament echitabil ºi pe principii de simetrie, în relaþiile dintre
autoritãþile statului ºi toþi jucãtorii
de pe piaþã, mai ales atunci când ne
referim la resursele statului cum ar
fi spectrul de frecvenþe radio.
Am spus-o ºi în alte ocazii ºi, cu
riscul de a repeta mesajul, voi insista ºi aici asupra necesitãþii de a elimina birocraþia, de a face mai permisiv regimul autorizaþiilor pentru
construirea infrastructurilor de telecomunicaþii, de a uºura accesul
operatorilor la domeniul public.
Iar la final, pentru cã suntem listaþi la Bursa de Valori Bucureºti,
încurajarea unui mediu economic
favorabil pentru dezvoltarea pieþei
de capital, care sã determine o
creºtere a numãrului de emitenþi, ar
fi, de asemenea, una dintre aºteptãrile noastre faþã de autoritãþi.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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