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прАвилА зл глАсувА1.1Е чрЕ}  корЕспондЕнция нА свикАното зл
2з.06.2022 г. рЕдовно злсЕдАниЕ нл оБщото съБрл[ tиЕ нл АкционЕритЕ

нА 'тЕлЕмлтик интI ]рАктив БългАриrI " Ад

l, Лицата, вписани като акционери на 
'Телематик 

Интерактив Българпя" А,Щ в центрмния
регистър на ценЕи кI rижа 14 дни преди датата Еа обцото събрание Еа акциоперите могат да
упражнят правото си lta глас преди датата Еа провеждане на конкретвото заседание на общото
събрание чрез кореспонденция,

2, Правото ва глас в Общото събрание може да бъде упрахнеяо чрез:

Д. изрично. ппсмепо, потариaлно заверено волеязяЕлеппе, изходящо от акционер на

Друх< еството и изпратено посредством поща или куриер;
или
Б. елеl.,троltеп долтмент (електонен образ) на изявлението, който да е подпtса} t с
квалифицtlрцн електровен подпис (КЕП) от акционера и изпратено посредством електронно
съобшепI tе.
и съдържа:
2.1. данни за идеlrтификация на акционера;
] .2. брой на акциите. за които се опlася;
2,З. дневея ред на въпросите, предложени за обсъждане на коЕкретЕото заседаяие на общото
събрание па акцl!онерите на дружеството, съгласно обявената в търговския регистьр покана за
свикване на ОСА;
2,zl. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред;
25. uачин на гласуваяе по всеки от въпросите в дIевЕия ред (за всеки от въпросите от дпевния
peit трябва да се пQсочи само едия от пзброените начипи lla гласуване: ,,за", ,,против" или
..въздърr{ ал се");
2.6, дата п подпис.

Необходимите данни ] а идентификация са:
. на акционер  физическо лице  име, ЕI 'tl,/ЛНЧ. адрес;
. lа акционер  юрпдическо пице  нalя!rенование, ЕикБУЛСТдТ или яомер в съответния
нацrонаJIен реIистър, седалище и адрес на управдение, както и пълните имена на
представляващия/те акционера _ юридическо лице.

] , Волеизявлението по т. 2 от настоящите прaвила, направено на чужд език трябва да бъде
съпроводено с пегмизиран превод нд быгарски език! в съответствие с изисквatнията па
действащото закоltодателство,

4. Като вмидно средство за упрахЕяване на лравото на глас чрез кореслонденция1 акционерите
t la ..Телематик Интерактив България" АД могат да използват всеки един от следните
изчерпателно изброени способи|

поца п.,lп ьтриер _ за и]пращаяе на нотаримяо завереното волеизявление на мреса за
кореспонденция на Друпrеството ,,Телематик Интерактив Быtгария" А!, гр, София
I345. райов Илпнден. y.lt. К} ,куш Np 7:



електронца пощt  За подамне на електроllното съобщение.
документ (електронния образ) на подписаното с квалифиц
(КЕП) изявление, което елсктроllпо съобщ""о" 

" 
n.npu..no до

съдърхащо електронtlия
ирац електроиея лодпис
iг '.r t!,lcnratic,b

5, В с.тучай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденцшl от акциовер  юрцдическо
Jпlце, изричното волеизявление следва да е придрухено от оригинм ва актуално удостоверение
за търговска регистрация на съответвото дружество акционер (сацо за акционер юридическо
лице, който не е учредеll по българското право. или не е вписаlI  в ТърIовския регистър и
регистъра на юридI lческите лица с нестопанска цел към Дгенцията п; вписванията на Р.
България). Удостоверението за тьрговска р9гистрация, издадеяо на чуя(д език, цrябва да бъде
съпрводеgо с превод на българки език в съответствие с изискваяЕята Еа действаrцото
закоподателство.

6. ,,ТелематиК ИнтеракIив България'' АД ще приема за ваJ,IидI Iо lласуването чрез
кореспонденция, calмo ако вотът е по,тучен от дружеството не покъсно от деня, предхоr(дацI
датата на общото събрание и отговаря яа нормативните изискваниJt и на лравилата. приети в
Друr(еството. Акциоцерпте носят oTlUBopHocT за съдърханието на волеизявлението си и за
надлежцото му поJryчаване от Дружеството,

7. В случай че щ(ционер ва,,Телсматпк Иятеракгив Българпя'' Д,Щ, който е упраlкнил правото
си на глас чрез кореспондеяцrlя присъства лично ва заседаtlието на общото събрапие яа
акционерите, упражвеното от него прaво яа глас чрез кореспонденция е валидно. освен ако
акционерът зщви обратното. В този случай. ло въпросите. по която акциоверът гласува,
упражвеното от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

8, Акциrге на,тлцат4 гласували ч!Ез кор€спондеяция, се взимат предвид при опредеJuIнето па
кворума за съответтотО 3аседанrе Еа общото събрапие на акционерите яа ,.Телематик
Ивтервкгив България" АД, а гласуванего се обоuзваЪ протокола от обЙто събрание.

9, Към протокола от обцото събрание наaкциоверпте Еа..телематик Ивтеракти
се прилаl'а и списък на лицата. упра] книли правото си на глас в обцtlrо
кореспонденциJI , в сJryчай че има такиаа, както и на броя яа притежаваните от т
се заверява от предСедателя и секретаря ва общото събранпе.
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