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В

случай на представителс,гво на акциоЕер на общото събрацие (ОСА) Еа
,.Те,rематик Интерактив Бъ-пrария" А,Щ упъляомоцаването трябва да е за конкретно обцо
събрание. ла е изрично ta да е с llинимrшяото съдържание, определено в закона,
Акционерите, юридически лица се представляват в общото събрание от техните
представителни органи или от специалпо упълномоцени за събранието лица,
Пълuомощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмеЕо
изричItо пълномощло1 издадено за това ОСД, подписаво саморъчно от зaконЕия
trрелставител на акционера и отговарящо ва изискванията на чл, 116, ал, 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППL|К) (образец на пълномощното е приложен
къу материаrIите за ОсА на хартиен и епектронен носител и е Еа разположение Еа
иптернет страница,га ва ..Те]еNtатик Интераьгив България" АД: h11
al)
докуl!,ент за саN{оличност, удостоверевие за акт}-',1,1яо състояние, съответно актумно
удостовереttие за аппсване в търговския регистър или,лруг по,аобен документ за
акционерп - чуr(дестраЕнп юридически лица,
Пълномощниците Еа atкционерите физическп лица се легитимират с пр€дставяЕе
на докумеЕт за самоличност п писмено, изричЕо пълномощно, издадеЕо за това ОСА,
подписalво саморъчно от упълtiомощителя - акциояер и отговарящо на изискваtlията tla
чл, l 16. м. l от ЗПflIJК (образец на пълномоцяото е прилохен към материа,T ите за ОСА
па хартиен и електронен посител и е Еа разположение на иЕтерЕет страницата яа
.,Телематик Интерактив България" АД: httрs:/,/1еlеmаtiс,hц,').
При представителство яа акционер на дружеството от юридическо лпце
пълномощник се представя освея документ за самоличност Еа представляБащия
дружеството - пълномощник, ориIинал lta актуаlно удостовереЕие за търговска
реtпстрация на съответното дружество - лълномощник и изричяо писмено пълномощЕо
за конкретво],о обrцсl събраяие със съдържанието по чi. l16. аl. 1 ЗППЩК, съответЕо
горепосочените докуNlенти според вида ва акuиояера (физическо или юридическо лице).
Удостоверенисто за търговска регистрация, както ц пълномощното за
прелставителство в ОСА. цздадени на чужд език, трябва да бъдат лридрухени с
легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото
законодателство. При Еесъответствие между текстовqте, за верни се лриемат дмЕите в
превода на български език.
Всеки. който е упъ,lно!lощен да представлява акциовер/и в ОСА. следва да
},ведоNtи за това..Тслематик Интерактив България" АД и да представи на адреса на
управление ва дружеството оригивaLп на пълвомощвото, въз octloм на което ще се
осъществи представителството, вай-кьсно до 12:00 ч. (09:00 UTC), па работния деЕ,
предхоr(дащ депя на ОСА, а имевно най-късЕо до 22,06.2022 г.
ПреупъляомощаваЕето с правата по предоставените пълIiомощни, както и
пълномоцно. дадено в царушение на правплата па Зппцк. е ницожяо.
Ако бъдат представеяи повече от едно пълномощно по чл, 116, м. l от ЗППЦК
издадени от един и същ акционер. вмliдно е по-късно издаденото пъляомоцно.

,,ТелематиК ИЕтераlсгиВ България'' А,Щ ще получава и приема за вмидItи
уведомления и пъ,Iшомощни по електронен лът ва следвата електронна поща:
iгa@tеlепrаliс,Ьц,

Електронните съобцения следва да бъдат лодписани с
еле ктронеII
подпис от упълномощителJl и към тях да бъле приложенуниверсален
електронеfi
(елекгронен образ) на пъляомощното, който
също да е подписан с чни
електрнев подпис 0т упьлномощителя, сьгласно изискваilията на
дей
законодателство,

За'Телематик Интерактив Бълrария.' АД
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