ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо
разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни
книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2)
към консолидираното Уведомление за финансово състояние
на „Телематик Интерактив България” АД за първо тримесечие на 2022 г.

Съветът на Директорите на „Телематик Интерактив България” АД, гр. София уведомява всички
настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с
изискванията на чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 14 от Наредба № 2 на КФН и представлява
Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на
групата за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022г.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни
данни в настоящата информация, са:
Лъчезар Цветков Петров – Изпълнителен директор
Десислава Пеева Панова – Председател на СД
Живка Миланова Атанасова - член на СД
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
През периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху
„Телематик Интерактив България” АД.
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на
дружеството в несъстоятелност.
През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „Телематик Интерактив
България” АД, както и на дъщерните му дружества.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
През първо тримесечие на 2022 г. не са сключвани съществени сделки, както и не са изпълнявани
такива различни от основната дейност на дружествата от групата.
1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор
за съвместно предприятие от публичното дружество или негово дъщерно дружество.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
Няма промяна на одиторите на „Телематик Интерактив България” АД и дъщерните му дружества
за 2021 г., като предстои Общото събрание на акционерите да избере одитор за годишните
финансови отчети за 2022 г.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена
на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество
През отчетния период не е налице покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в
търговски дружества от „Телематик Интерактив България” АД или негово дъщерно дружество.

През отчетния период не са настъпвали промени в размера на участието на Емитента в капитала на
съществуващите дъщерни дружества.
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