ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД
към 30.06.2022 г.
1.
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия
резултат и собствения капитал на емитента
Няма настъпили промени в счетоводната политика на „Телематик Интерактив
България” АД през отчетния период (01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.)
2.
Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група
Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България” АД на
проведеното на 23.06.2022 г. избра за член на Съвета на директорите Емил Александров
Георгиев, съответно освободи Живка Миланова Атанасова.
3.
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента,
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството,
даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
Към 30.06.2022 г. в рамките на емитента и в икономическата му група:
• няма организационни промени;
• няма извършени апортни вноски от дружеството;
• не са отдавани под наем имоти на дружеството;
• няма преустановени дейности.
4.
Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати наймалко до края на текущата финансова година
„Телематик Интерактив България” АД не e публикувало прогноза за финансовия
резултат от своята дейност за текущата финансова година.
5.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете
в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от
лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на
отчетния период
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Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на
Телематик Интерактив България АД
През отчетния период не е извършвана промяна в лицата, упражняващи контрол
върху „Телематик Интерактив България” АД, както и мажоритарния акционер не е сключвал
сделки с акции на публичното дружество.
Към 30.06.2022 г. структурата на капитала на дружеството е следната:
Акционер
ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД
Други акционери

Брой акции

% от капитала

4 000 000

92,59 %

320 006

7,41 %

6.
Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на
емитента към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от
началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице
поотделно
Към 30.06.2022 г. членовете на СД на “Телематик Интерактив България” АД
притежават акции, емитирани от дружеството, както следва:
Брой акции

Процент от
капитала

ДЕСИСЛАВА ПЕЕВА ПАНОВА

200

0,005%

ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ

200

0,005%

Член на СД

Посочените акции са закупени чрез участие в първичното публично предлагане на
акции от капитала на “Телематик Интерактив България” АД.
7.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от
собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или
вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от
собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно
Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
8.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество или
от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите
задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на
свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на
взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето
заемополучател, размера на неизплатената главница, лихвен процент, дата на
сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на
погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените
в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като
целеви.
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Титуляр наименование и
ЕИК - емитент/
дъщерно дружество
“Телематик
Интерактив България”
АД, ЕИК 206568976

Кредитополучател
наименование и
ЕИК

Вид
– заем/
задължение/
обезпечение

Характер на
взаимоотношенията

Дата на
сключване
на
договора

Сити Интерактив
ЕООД, ЕИК
206387659

заем

Предоставен заем на
дъщерно предприятие

заем

заем

“Телематик
Интерактив България”
Advanced Innovations
АД, ЕИК 206568976
Limited
“Телематик
Интерактив България”
АД, ЕИК 206568976

Sauth Cape
Investments Limited

29.07.2022 г.

Дата на
сключване на
допълнителни
споразумения

Падеж

Специфични
условия и цел

Валута

Размер на
поето
задължение/
вземане

29.06.2021

29.06.2024

няма

BGN

400,000

5

400,000

Предоставен заем

20.04.2021

11.05.2022

няма

USD

8,000

3

8,000

Предоставен заем

15.02.2022

30.05.2025

няма

USD

90,000

3

90,000

Размер на
Лихвен
неизплатената
процент
главница

Digitally signed
LACHEZAR by LACHEZAR
TSVETKOV TSVETKOV
PETROV
PETROV Date: 2022.07.29
17:47:08 +03'00'
За “ Телематик Интерактив България ” АД:.............................................

Лъчезар Петров
Изпълнителен директор
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