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ПОКЛНА ЗА РЕДОIJНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЛ
АКЦИОНЕРИТЕ НА ,ЛЕЛЕМДТИК ИНТЕРЖТИВ БЪЛГАРИЯ" ЛД

Уника.lеп идептификациопеп код Еа сьбитяето ТlВ2З062022

Съветът па директорите на .;Гелематик Ивтерлспrв Бьпгария" АД, със седалице
и адрес на управлепие гр. София lЗ45, район Иливдев, ул. Кукуш Nч 7, на осЕование чл.

223 от Търговския закоя (ТЗ) и чл. 115 от Закояа за публичното прсдJIагаЕе на цеяни
кЕижа (ЗППЦК), свиква реловно юдишно Обцото събрание яа акцrояерите (ОСД) на
2З.06.2022 L от l0i30 часа местно време по седалището яа дружествоm (07:30 UTC), в

гр. София, в Грмд Хотел Милениум София, с адрес гр. София. бул. Витоша 89В, при
следния дневен ред и предложеЕия за решения:

l. Приемане на годишния доклад на Съвета па диреюорите за дейността на
дружеството през 202l г, одитирания Iодишен финансов отчет ва дружеството за 202l
г, и одиторския доклад изютвени в Европейски единея елеrгрояев формаr

ПDедложение la Dешснпе: Общото събравие на акционерите приема Iодишния
доклад на Съвета на диреmорите за деЙността на др} .жеството през 202l г. одитирания
годишен финансов отчет Еа дружеството за 2021 п и одиюрския докJIад !1зготвени в

Европейски едиЕеr електровен формат
2, Приемане на годишния консолидиран доtстад на Съвета яа дирекюрите за

дейЕостrа на дружеството през 2021 п, одитиравия годишеЕ консолидирап финавсов
отчет на дружеството за 202l г. и одиторскиlt докJIад изготвеви в Европейски ед,tвея
електронен формm.

ПDедложенпе ta Dешенпе: Обцото събраяие на акционерите приема юдишяия
ковсолидиран доклад на Съвсrа на дирекrорите ] а деЙността на дружеството през 202l
г, одитирмия годишен консолидиран фипансов отчет на дружеството за 2021 г. и

одиторския доклад изготвени в Европейски единен елекгронея формm.
3. Приемме на решение за освобождавме на tureнoвeтe яа Съвета на

дирекгорите от отюворrrост за дейностга им през 202l г.

ПDедложение за оешенце: Общото събрание на мционерите освобох{ дам от
отюворност членовете на Съвета на дпреmорите за дейността им през 202l п: Лъчезар

Щветков Петров  изпълцителеЕ лирегюр; ,Щесислава Пеева Панова  председател на
Съвета на дирекгорите и Живка Милаяом Атапасова член на Съвета Еа директорите,

4. Приемане яа решение за разпределе] lие на фипансовия резултат Еа,Jелематик
Иптеракrив България" А,Щ за 2021 п

ПDедложеfiие за р€щ!цц€: Общото събрание па акционерите взема решение за

разпределение яа печалбата какю следва:
 ПаричеЕ дивпдент в размер на 10 152 014,10 лв. пли 2.35 лв. за вOяка акция

преди облагане с даяъци;
 Непаричеп дивидент в размер на 8 640 012 лв, под формата на акции на

.rелематик Иятерактив България" М като за всяка съществуваца акция се
получават две нови акцииi

 ЗЗ 000 лв, се отнасят към фонд ,,Резервен".
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Право да получат дивидент имат лицата вппсапи в регистрите на Центр&,rвия
депозитар А,Щ, като такива с право на дивидеЕт към 14тия ден след датата на общото
събрание. ОСА ов,,rастява СД на дружеството да предприеме всички веобходими правни
и фаmически действия относно изплащавето па дивидеята ва акциоЕерите,
вIФючително начмен и краен срок за изплащalнс ва дивидента.

5. Вземане на решение за освобождaване от дльжност на Живка Милаяова
Атанасова, като rLпен яа Съвета на директорите на ,; fелематик Интеракгив Бълmрия"
Ад.

пDедложевие за оешение: общото събрание яа акционерите освобоlкдам от
дIьжвост Живка Милfulова Атанасова, като члеЕ на Съвета Еа диреrоорите на
,jГелематик Интерактив България" А"Ц.

6. Вземме на решение за избор ва Емил Алексаядров Георгиев за незzвисим
члеЕ на Съвета Еадиректорите на,iГелематик Иптеракгив България" 4Ц.

Поедложепие за оешеяпе: Общото събрание на акциоtiерите избира Емил
Александров Георгиев за яезaвисим !rлен на Съвета на дrректорите на,Iелематик
Ивтерактив България" А!.

7. Определяне t la размера яа Rьзяaграждението яа вовоизбрапият член ва Съвета
на диреьторите на ,,Телематик Интерактив България" А,Щ.

Прсддqщсццз__!д_!с!цзцщi Общо t о с ьбрание на акционери l е определя размер
на възнаграждеЕиею на Емил Длександров Георгиев, каlо .t leн на Съвета на
директорите на,rелематик Интеракгив България" А,Щ, в размер яа l 500 (халяда и

петстотиЕ лева) лв.

8. Определяне ва разI tера на гарапцията за упрaвлеяие ва вовоизбрапlulт член на
Съвета на директорите на ,Jелематик Интеракшв България" А,Щ.

Прсддащецд!__!д___0!щ Обшо го събрание на акционериrе определя
гаравцията за управлеяие в разrlер ца тримесечното брутно възнаграждеЕие ва Емил
АлексаI tдров Георгиев

9 Приемме на решение за избор на реIистриран одитор, който да извърши
проверка и заверм на годишния финаlrсов отчет и на годишния коltсолидиран финансов
отчет на,;Телематик Иптерактив България" Д! за2022 t

ПDедложецяе за Dешепие: Общото събрание на ilкциояерите избира,,Граят
Торнтон" ОО!, ЕИК 8З1716285, одиторско дружество JФ 032, да извърши проверка и
заверка tla годишния фияавсов отчет и на годишния консолидирап финавсов отчет ва
,.Гелематик Интерактив България" АД за 2022 г,

l0. Избор на членове на Одйтпия комитет на,,Телематик Интерапив Българпя"
АД, определяне Еа мандата им и възнzграждеI { ие,

ПDедлоrкение ] а Dешенве: Обшоrо сьбрание на аr{ ционерите избира Днелия
Петкова АнгеловаТумбева, Искра Симеопом Атанасова и Симеон Олег Иванов за
членове на Одлтвия комЕтет на Дружеството. Избира Епеновете на одитния комитет за
срок от 3 (три) годиви, Определя брутно възнаграr(дение на Анелия Петкова Ангелова
Тумбева в размер на 600 (шесттотиtt) лева на заседаЕие, на Искра Симеонова Дтаr{ асова
в размер Еа 400 (четиристотиI t) на заседание и на Симеон Олег Ившrов в размер на 400
(четI rристотин) лева на заседаЕие.

ll. Приемаяе Еа Статут па Одитния комитЕт на ,,Телемmик ИrтераrФпв
България" АчЩ.

ЦDедцqщgllис за рс!ц!ццеi Общою събрание Еа акционерите приема Стаryт на
Одитяия комитет на ,lГелематик Ивтераrплв Бълrария" АЦ.

12. Приемане на Политика за вьзнагрatждешrята на членовете яа Съв9та на
диреюорлте на ,Jелематик Интерактив България" АД.
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ПDедложение !а DеЕение: Общою събрание Еа акциоI tерите приема Политика
за възнаграждевията Еа члеяовете на Съвета на директорите Еа ; Iелематик Интераrгив
България" АД.

lЗ. Приемаце на Схема на прменливото възЕаграждение на 1lленовете на СД
базирана па постигнати фиЕансови резултати за 2022 годипа,

ПDедложеfiяе за решевие: Обurото събрание Еа aкционерите лриема Схема на
променливото възнаграждение яа ч,lеновете на СД базирана Еа постипIати финансови
резултаrи за 2022 юдина.

Писмените материzrли за събраI tиетo са на разположепие на акцион€рите по
седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, райоrr Иливден, ул.
Кукуш Nэ 7, всеки работен деI r от 9:00 ч. до l7:00 ч.

Поканата заедяо с писмените материaши, свързiulи с дневЕия ред ва ОСА, кдсго и
образецът Еа пълномощно за представ,,1яване ва акционер в ОСА са ва разположение ва
акциояерите яа адреса на управление на,;Гелемmик Интеракrив България" Д! в гр,
София, райоя Илиндев, ул. Кукуш J,Ie 7, какю и Еа иllтервет стрtшицmа Еа дружествою:
hltosJ/ telcmatic.bg,', считаяо от датmа Еа обявяване в търговския регистър на поr€ната
за свикване яа редовЕо Осд, като при поисквапе от акциоцер ,,телемапrк Интеракгив
България" АЦ предоставя мmериаJ,Iите безплmяо. Мястото на иЕтерI l9т страЕицата rra

дружеството на което могат да бъдат намереви документите свързани с общото
събрапие е httpsi/ / telematic.bg/aboutinveýtoгy

Обцият брой tta акциите и пра8ата яа глас Еа акциоЕерите яа ,;Гелемmик
Интеракгив България" А9Ц, от емисия с ISIN ВGl1000142lЗ кьм датата на решениею
на Съвета Еа дирекгорите за свикване яа извъЕредяо ОСА  t0.05.2022 г., е 4 З20 006
(четири милиова триста и двадесет хиляди и шест), като всяка една акцшI  е с пра8о rrа
един глас в ОСА и дilва право на акционера да $lacyвa с един глас в ОСА. Общият брой
гласове в ОСА е 4 З20 006 (четири милиона триста и двад€сgт хЕляди и шест).

На основание чл. 115б, м. I  от ЗППЦК право да участват и да гласувm в ОСА
имаI  calмo лицата, вписани в регистрите на'ЦецтралеЕ депозитар'l ДД като ашIионери
на,jГелематик Иптераmив България" АД 14 (четиринадесет) дпи преди датата на ОСА,
Датата по предходното изречеяие за заседдtието ва ОСД па ,; Iелематик Ив.rеракгив
България" АД, свикаI rо за 2З.06.2022 г с 09.06.2022 г. Само лицmа, вписани като
акциопери на дружеството на дата 09.06.2022 п имат право да участвm и гласумт на
общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно паймалко 5 ва сто от мпитала
на,; Iелематик Интеракгив България" А.Щ, имm право след обявявапе на покrlяата в
търговския регистьр да искат вкJtючвilяето на въпроси в дt{ евния ред па ОСА, както и да
прaвят предложения за решения по Rьпроси, вкJIюченlt в дневвия ред Еа ОСА, по реда
на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражнявме па тезп права е Ее покъсно от l5 дllи
преди открпвмето на ОСА, като за коЕкретното ОСА юзи срок е до 08.06,2022 r В mзи
срок акциоЕерите по предходяото изреч€ние предстzвят за обявяваЕе в търговския

регистър списък ца въпросите, които ще бъдат включени в дневпия ред и
предJ,Iоr{ ениrта за решенията по тях, С обявяваяето в търrовския регистър въпросите се
смятат включени в предложения дневен ред. Най_късно на следмщия работен дев след
обявявацею акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решеI 'ия и
писмеЕите мmери,i,,Iи по седаJ,Iицето и адреса яа упрalвлецие Еа,rелематик Иятеракгив
България" АД, ка]сго и яа Комисията за финаЕсов надзор.

По време ва ОСА акционерите Еа дружеството имат прaво да постlшят Rьпроси
по всички точки от дневния ред, какю и въпрси относво иковомическото и
фияапсовото състояяие и търювската дейност на ,Jелематик Иятерактив Българtя''
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М, освен за обстоятелства. които представ,IUIмт Rьтрешrrа иЕформация. Дкциоперите
могат да задават такива въпросI ' везависимо даJlи въпросите са свързаЕи с дlевI rия ред
Еа заседаltието.

Акциоrrерите имат право да правят по съцество предlожения за решеЕи, по
всеки въпрос, вкJIючен в дяевния ред и при спазване па изискваfiията fiа закоЕа, мю
ограничеrието по чл. ll8, а.л. З от ЗППЦК се прилага съответно. КраЙнигr срок за

упрtDкняване на том право е до прекрамваяе Еа разискваяцята по юзи въпрос преди
гласуване на решеЕието от общото събрание.

Регистрацията на акциоЕерите и на техвите пълtrомоцвици ще се извьршм в
деня uа общото събрание от 9:30 ч. до I0:20 ч. (06:30 UTC  07:20 UTC), на мястото ва
провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА фвическите лпца  акциоЕери предстaвят
документ за самолицlост Юридпческите лица акциоЕери се легитимирm с

удостовереЕие за аюуaчIпо състояние, съотвgгяо акгумно удосюверение за вписмнс в
търговския регистьр или друг подобен доý7мент за мционери чуждестрalняи
юридически лица lt докJмеI iт за саN!оличЕост Еа заковния представител.

Правила за гласувме чрез лълI { омоцшик в ОСА: в случай Еа представителство
Еа акционер в ОСД Еа,Jелематик ИЕтерактив България" АД, яа основавие чл. 116, м.
1 от ЗППЦК, пълномощнотi]  за участие в общото събрание на акцио1.1орцте следм да
бъде писмеяо, изричпо и да отговаря ва зaконоустtшовените изltскмЕия за пълномощЕо
за представителство Еа акционер в общото събрание на акциоЕерите на публичЕо
дружество, В случаите, когато в пъляомощяото не е посочен яачинът на гласумве по
отделните точки от дневяия ред, в него трябва да се посочи, че пъляомощI lикът има
право на преценка дали ll по какъв начин да гласува.

Пълвомощниците на акционери  юридически лица се легитимират с писмеяо
изричlIо пълномощно! издадено за това ОСА, подписalяо счlморъчно от змонния
представител яа аюшонера и отговарящо ва изискмнията яа.LI . 116, м. 1 от Зппцк
(образеu па пълномощяото е приложен към матери&,tите за ОСА ва хартиеЕ п
електронеп носител и е на рarзположеяие на иятервет сIрацицата t la ,,телематик
Интераюив България" АД: htlps: i / tcl!Tnatic,bg/ ), документ за самоличвост,

удостоверение за акт} ,мно състояние, съответно alсrya] ,Iнo удостоверение за вписваЕе в
търювския регистьр или друг подобеrr докумецт за мциояери  чуr(цестрalпЕи
юридически лица.

Пълномощниците Еа акционерmе  фrзически лица се леtхтимират с
представяЕе на документ за самоли!шост и писмено, изрично пълномощIrо, издадено за
това ОСА, подtисаllо саморъчно от упъJIномощителя aкционер и отrcварrцо ва
изискваяпята Еа чл. 116, а,1, l от ЗППЦК (образеu на пълвомощноm е приложев кьм
материмите за ОСА на хартиен n елеrгронеЕ Еосител и е Еа разположение Еа ивтервет
страницата на.jГелематик Интерактив Българпя" А!:  h| tps: ,'ltclernatic.hg4.

Лри представителство на aкционер на дружеството от юридическо ,пице 
пълномощI lик се представя освен докумеЕт за с; lмоличност Еа представJrяващrя
дружеството  пълномощпик, ор} lгинм ва акryаляо удосюверение за търговска

регистрация Еа съответното дружество пълttомощник и изрtIчяо писмево
пъляомоlцЕо за копцретвото общо събрание със съдържанЕеm по чл. 116, ал. l ЗППЩК,
съответво горепосочените докумеЕти според вида на акционера (физическо или
юридическо лице).

Удостовереяието за търt'овска регистрация! какm и пълЕомощното за
лредставителство в ОСА, издадени Еа чужд езпк! трябва да бъдат придружени с

легaLлизирая превол на български езикt в съответствие с изискванията на действащото
змоllодателство.
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Всеки, който е упълвомощеЕ да представлява акциопер/и в ОСА, следм да

} ведоми за юва ,;Телематик Интераmив България" АД и да представи яа адреса на

управлеЕие на дружеството оригина] ,I  на пълцомощвото1 въз основа ва коею ще се

осъществи представителството, найкьсно до 12:00 ч. (09:00 UTc), Еа работния дея,
предхождащ деня rra ОСА.

Преупълномощавмето с правата по предоставеяите пълномощяи, както и
пълt{ омоцно, дадено в нарушеЕие на прaвплата па ЗППЦК, е нrrщожно,

Ако бъдат представени повече от едно пълномощяо по.ц_ 116, ал. l от ЗППЩК
издадени от един и същ акционер, валидно е покьспо издаденото гьляомощно.

,;Гелематик Интерактив България" А,Щ ще по,lryчаваl' приема за вaшидtlи

уведомлениJI  и пълвомощяи по електронен път Еа следЕата електроцна поща:
iraltcle t iс,Ьц

Електронuите съобщения следм да бъдат подписаЕи с уЕиверсалев електровен
подпис от упъляомощителя и кьм тях да бъде прпложен електроЕеЕ докумевт
(електроrrен образ) ца пълномощЕото, койю също да е подписalн с упивераJIен
елеkтроI iея подпис от упълвомоцителя. съгласно изискванията на действащою
законодателство,

Гласувапето чрез електронни средства ве е приложимо за коЕкретяото заседание
на общото събрание яа акционерите.

На основание .а,2'l, ал.2 от Устава flа,jГелематик Иптеракгив България" М,
Съвета яа директорите на.I [ружеството уведомява акционерите, че на общото събрание,
насрочено за 2З.06.2022 l,, а прлt липса на кворум  08.07.2022 п, це се приема
ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, при спазване ва следЕите правила:

Лицата, вписаяи каю акциоrери на Дружеството с право ва глас в регистрите Еа

Центра,,1ен депозитар 14 дни преди датата яа Общою събрание, могат да упраr(нят
прatвото си на глас преди дmата на лровеждаве на Обцою събрацие чрез
коресповдеяция,

Правото яа глас в Общото събраяие може да бъде упражнено чрез:
А. изрЕчно, писмепо, потариалrrо taBepeяo волеязявлеццеt изходящо от

акционер на Дружеството и изпрmено посредством поща или куриер;
пли
Б. електрояеп документ (елекгронен образ) Еа изявлеяиею, който да е

подmlсап с квалпфrrцrtрав електровеп подпис (КЕП) от акционера и изпрmеЕо
посредством електроиЕо съобщение,

и съдържа:

дa!нни за иденмфикация на акционера;
брой на акциите, за които се отнася;

дневев ред на въпросите, предложеЕи за обсъждаяе на Обцото събралие;
пред.Iожецията за решеЕия по всеки от въпросите от дliевния ред;
Еачиll Еа гласуване по всекI l от въпросите в дЕевЕця ред (за всеки от

въпросите от двевния ред трябва да се посочи само един от изброепите начиЕи на
гласуване: ,,за", ,,против" иrпa ,,въздържаJ'r ce'l);

6. дmа и подпис.

Необходямите даяви за идентифцкация са:
. ва акциоfiер  физическо лице  име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
. Еа акциовер  юридическо лице _ Еаимевов.tние, ЕИКБУЛСТАТ иJrи

номер в съответЕия национaL,lен регистър, седалице и адрес Еа управ.пение! както и
пълните имена Еа представлявация/те аrдионера  юридиqеско лице.
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Волеизявлениет0. BImpztвeнo lla чrDкд език, т!,ябва да бъде съпроводево с

лепlлизирilн лревод ва български език. в съответствtlе с изисквапrlята па дейстмщото
закоподателство.

Каю ва,lrдво средство за изпрацапе на волеизяменйею за упражrяsдrе правот0
па глас чрез кореспоЕденция, ilкциоверите иа Дружествот0 могат да използвllт:

l. поща плп курпер за изпрдцatяс на trотариаJluо завереtrою волеlrзямеЕие на
адреса за кореспоЕдоriция lra Дру] кествою  Jелематпк Иtrtерsкгпв Българпя" А.Щ,

гр, Софвя 1345, райоп Илпriдеп, ул. Кук:уш .i0 7;

2. апекгроппа поща  за подампе яа елецронноm съобцеяие, съдържащо
електроЕвпя докумеят (елекгровt{ ия образ) на подписаЕото с квалифицирап елекгронен
подпис (КЕП) изявление, коею електроltно съобцевие е изпратено до ЦQ': ] ý!еддI igJg

В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденцrtя от акционер 
юридическо лице, изричвото волеизявлевие следва да е при,llружепо от оригиI lt!! I la
акryално удосmвереlrие за търговска регистрaulия на съответнOто друr(ество  Екццоцер
(само за акционер  юрядическо лице, койю не е учрелен по бългаtюкото право! или lle
е вписая в Търювския реrистьр и регистъра на юридическите лица с яесгопаfiска цел
кьм АгеЕцията по вписванията ва Р България). Удостоверениею за търIовсt@

регистрацЕя, издадеяо яа qужд език, трябм да йде съпрводеяо с првод на бьлrарrcr
езtlк в съответствие с изискмЕи{ га на действащоm законодателство.

За валидяо гласувalне чрез кореспоllденцпя се приема вотьт, ьойто е получен от
Дружеството не покьсво от деня, предхокдащ датата на Общою събраrие и отговаря
на пормативните изllсквавия и на правилата" приети в ,Щрlхеството. Акциоfl9рlте вос* т
отговорност за сьдържацието Еа волеизявлениgго си t l за ЕадlежЕото му поJryчамне от

.Щрухествою.
В случай че акционер на Дружествою, който е упражвил правото си Еа mас чрсз

кореспонденция, прпqьства лично на Общото събрапие, упрчDкнеЕою 0т вего прчво на
tлас чрез коресловденция е валидЕо. освев ако акциоЕерът змви обратното. В mзи
случай. по въпросите, по които акционерът гласувц упраrсlепото от цего лрiво на глас
чрез кореспоltдеяция оmада.

Акциите на лицата, гласу&lли чрез кор€спопдеяция, се вземат предвиJl при
определянето на кворума за общото събраяие, а гласуваяею се oтбе,,Urзва в ц!ютоIФла.

При липса яа кворум ва първата обявена дата за ОСА, Еа освоваlrце чл.22'1, м, З

от ТЗ общото събраяие ще се проведе ва 08.07,2022 r в 10:30 ч. (07:30 UTC), на същото
място и при същия дневен r} ед. В дЕевпия ред Еа новою заседмие не могат да се
включмт точки по реда на чл. 22За от ТЗ.

При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата  08.0'7,2022 r.

правото па глас в ОСА упражняват лицата, tФию са вписаЕи мm такива с праао па пtас
в регистрите ва,,Цеrlтрzrлев депозитар" М 14 (четиривадесег) лни прди rюрата лата
на ОСА. Датата по предходното йзречеllие при липса на кворум за mоро заседalпие яа
ОСА яа,Jелематик Иrггеракгив Българllя" А! е 24.06.202l г. Само лицата, вписаlти
като такива с право tta глас ва тtви дmа имат право да участват и
събравие.

Покаriват се всички акционери да участват в ОСА лично

упълномощени техни оредставители.

на обцото

Лъ I Iетров

писмепо

За,.Телематик Интеракгив България" Д.Щ

изпълЕителен


