
протокол
от заседанпе Ед Съвет5 tra дпрекmрит€ на

.Jелем!тяк Иятерактив БъJ,lгар ия" Ад

прдседагелят на Съвета на директорrrе констатйра, че всички ,ulенове са рдовно уведомени

r,l поканени да присъстват на днешноIо заседанйе.

прдседагелят на съвета на директорите обяви, Te е налице изискуемият кворум за

провеждане на заседанието на Сд че членовсrе на Сд не възрsзявm за пров€)lцанЕто му, че са нмице

всичкя изискмния на закона и устам за редовно протичане ва заседанисrо на Сд и че същото може

за взема вмидни р€шения,
председателят яа Сд Откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

заседанието се проведе цоя следЕия дя€вев !едi
l, Вземано ва решение за свикване r'a редовно Общо събрание яа акционерtfте на

дружеството;
2, Одобряване на техст на покана до акционерите, която да бъде обявена в Търфвския

регистьр,
3. ilриемаве на Правила за гласуване чрез пълномоцllик на редовното заседание на осА на

,jГелемfi ик Интеракгив Бмгария" АД,

След проведено обсъждане ло дневния ред, присъстващ} тте членове на Съвега на дирекrорrтге с

ЕДlНОДУШИЕ приеха следните

РЕшЕнпя:

Днес, l0,05,2022 r. в 11,00 ,{ аса, се сьсто, заседанl,| е на Съвеm на дярекгоряте на ,Jелематяк

Иятеракгив Бмгария" АД, На заседанfiеm прясъстват следйите члеяов€:

l. Десислава Пеем Панова  Председател на Съвсга на диреmорите;

2. Лъчезар Цветков Петров Изпълнителен дирекгор;

з, живка Миланова Атанасом  Член на Съвета на директорите,

формаr
ПD пl} аD епие обцото събраяие Еа акцI lонеритс приема юдишния

По точкА пъРВА от ДнЕВния РЕДl

Съвflът на директорите на дружеството взе решение да свика редовно юдишно Общою

събрание на акционеркте (ОСА) на 2З.06.2022 г от 10:30 часа местно време по седалищ€то на

; ; ; ; ; "; "о." (07,З0 UTc), в гр.София, в Гранд Хотел Мь,iениум София, с адрес гр, София, бул,

Вrгоша 89В, коею да се проведе прi]  следния дн€вен ред и предlожения за решения:

1. Приемане на годrшния доклад на Съвфа t] a директорите ] а дейността на

ору* ""r"оrо през 202l г., одитирания годишен фиЕ,tнсов отчЕг на д)ужеството за 202l г, и

ол"rор"* п" ло* пч,t 
"зготвеЕи 

в Европейскй еливен електрояен формат,

предложение за DешеЕиеi Общото събравие яа акционерите приема годfiшяи,I

доклад яа Съвета ва директорltте за дейността на дружеството през 202l r одитиранпя

годишен фияаясов отqет на дружеството за 202l r и одиторския доклад изютвени в

Европейски едйнен елекгронен формат.
2. ЛриемаЕе на rодишЕпя консоJlидирав доклад на съвета Еа дирекюрите за

деЙността яа дружеството през 202l г., одитирatяця юдвшея коЕсолидиран фпlаЕсов отчет ва

дружеството за 2021 г. в одиторския доклад изIотвени в Европейски едпяен електроfiен

ковсолидиран доклад на Съвgга tta директорите за дейвосlта на дружеството п

од"arр* r" годишен коI jсолидираt{  финансов отчет яа друхеството за 202l г и
рез 202l г.
одиторския

доклад изгOтвеI lи в Европейски единен елекrровен формат,

з. Приемане Еа решение за освобождамЕе Еа tI пеновете яа Съвета на директорите от

отговорност за дейЕостта им през 2021 г

t р€ддrщrццr__зд__ре]цrпиr:  обцото събраriие па акциоЕерите освобождам от

отrовор;Ъст члеяовете ва съвета на дирекгорите за дейЕостта им през 202l г,:  Лъчезар

l { BeTkoB Петров, изпълнителен директор; Деспслава Пеева Пмова  председател ва съвета

ша директорите и Живка Миланова Атанасова члеЕ ва съвета на директорите,



4. Приемане на решение за разпределеЕие на фиЕаясовия резултm па ,,Телемmик
Интеракгив България" А.Щ за 202l r

п] rедложение за решеппе: обrцото събранис на акциоЕерите взема решение за

рaвпределевие Еа печмбmа какго следва:

 Паричен дивидент в размер на 10 l52 014,10 лв. или 2.35 лв. за всяка акция лреди

облагане с данъци;
 Непаричен дивидеят в размер на 8 640 012 лв. пол формата на акции ва ,;Телематик

Интеракгив България" АД каm за всяка съществуваща акция се получават .цве

пови акции;
 33 000 лв. се отнасят кьм фонд ,,Резервен".

Право да получат дивидент имат лицmа, вписавп в регистрите на I { ентралния

депозитар АД, каю такива с право на дивидент tъм 14тия деrr след датата на общою
събрание. ОСА овластява C.I [  на дружеството да предприеме всички необходими правпи и

фактически действия отяосно изплащаЕето Еа дивидента на акционерите, вкrlюllитеJlliо
вачаJIен и краеЕ срок за изплащане Еа дивидента.

5. Вземане на решеняе за освобождаваце 0т дIъжност яа Живка Милдlом Атанасова,
каю члеп Еа Съвета на директорите на ,Jелематик Ицтерактив Бъrтгария" ýЩ,

Поедложеппе за решеtrие: Общото събрание на акционерцте освобоrкдава от

длъжвост Живка Миланова Атапасова, като член Еа Съвета на мреI tторйте на ,;Гелематик
ИI rтераIсгив България" АД.

6. Вземаrrе яа решепие за избор на Емил Александров Георгиев за независЕм tlлеп Еа
Съвета на диреkторите аа ,rелематик ИЕтеракгив България" А,Щ.

Предложепие за решенпе: Общото събравие на акциоцерите избвра Емил
Александров Георгиев за независим член ца Съвета на дирекгоритс на ,,Телематпк
Интерактив България" АД.

7. Определяне на размера Еа възЕаграждението на Еовоизбраният член на Съвета на

дйрекгорите rа,)Телемmик Интерактив България" АД.
ПDедложепяе за решевпе: Общото събраяие яа alкционерите определя размер на

възtlaграждението Еа Емил Александров Георгиев, като члеЕ на Съвета на дирекюрите на

,Jелематик Интераmив Българпя" А!, в размер яа l 500 (хиляда и петс"ютин лева) лв.

8, Определяне на размера Еа гармцията за управление Еа новоизбраният член Еа
Съвета на дирекгорите на .Jелематик Интерактив България" А!.

Поедложепие за Dg!ц!дцсi Обцою събрание яа аt(ционерите определя гаранцията за

управление в размер на тримесечното брутно възнаграr(дение Еа Емил Длексапдров Георгиев
9 Приемане а решеяие за избор на регистриран одитор, който да извьрши проверка и

заверка па юдишgия финапсов отчет и на годишЕия консолидиран финмсов отчет на

,Jелематик ИнтеракIив България" А,Щ за 2022 г
I Iредложение за решепие: Общото събрапие на акционерите избира ,,Грант Торнтоя"

ООД, ЕИК 8З1716285, одиторско дружество Ns 032, да изRьрuш проверка и з,верка l{ a

годишния фияаЕсов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на,rелематик
Интерактив Българиr" АД за 2022 г.

l0. Избор на членове на Одитяия i(омитет на,;Гелематик Интеракгив България" А,Щ,

определяне на мzlндата им t l възнaграждеЕие.
ПDедложеЕяе ta Dешенfiс:  Общоm събрание на акциоверите избира Анелия Петком

АнгеловаТумбева, Искра Симеонова ATaтtacoBa и Симеов Олег Иванов за roteнoвe на
Одитни, комитсг на Дружеството. Избира члеяовФе ва одитния комитет за срок от З (три)
годипи. Определя брутЕо възнаграх(дение lla Алелия Петкова Ангелова_Тумбева в рaLзмср Еа
600 (шесттотия) лева на заседание, на Искра Симеонова Атанасом в размер ва 400
(четиристотия) яа заседавие и на СимеоЕ Олеr Иваrов в размер на 400 (четиристотия) лева
на заседzlние.

ll. Пряемаgе на Статут на Одитяия комитет яа,;Гелематик Ивтераюив България" А,Щ.

Поедложенис lд решепие: Общоlо събрание на акционериге приема Стаryт на
Одmния комитет на ,.Гелематик Интерактив България" А,Щ.



12. Приемане на Политика за възяаграя(деЕпята на t lлеяовете на Съвета Еа

диреморите на ;Гелематик ИЕтерактив България" АД.
Предложение ] а Dешенпе: Общото събравие на чtкционерите приема flолитика за

възнагражденията на членовете ва Съвета на дирекюрите на ,;Гелематик Ивтеракпrв
България" 4Ц.

1З. Приемаве на Схема на промеяливото възнiграждение ва rшеЕовете Еа СД базирава

uа постигrrати фиЕzlнсови резултати за 2022 годияа.

ПDедложеЕие !а Dешеппе: Общото събрштие на акционерите приема Схема на

променливою възнаграждение на .lленовете на Сд базирана иа поqгигяати финансови
резултати за 2022 година.

Възлага на изпълнителния директор да изьрши необходимите правни и факrически действия
за обявяване на помната в Търловския регистър, Комисля за финансов надзор, ,,Българсуз фондова
борса" АД, обществеността и rryбликуването й яа елекгроннага страница на др),экеството.

по тоI I кА ВтоРА оТ ДпEВния РЕД:
Съветът на дирекrорите на одобри следвия текст ва покана до акционерит€, l.юято да бъде

обяsена в Търmвския регистър:

ПОКАНА ЗА РЕДОВ} lО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА,ЛЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ

БълглриrI " лд

} irпка.rеп rцен I  пфпкацllоI I€lI  Ёол ltit събпгпето T1823062022

Съветьт на директорите ва ,jГелематик Интерактив Българпя" АД, със седалище и
адрес Еа управление гр. София 1345, район Илип,леп, ул. Кукуш Л! 7, Еа основапие чл. 22З от
Търловския закоп (ТЗ) и чл. l15 от Закона за публичяото предлагме на ценни кпижа
(ЗППЦК), свиква редовно юдишно Общою събраЕие на акциоверите (ОСА) на 2З.06.2022 r.

от I0:З0 часа местно време по сед.LJIицето на дружеството (07:30 UTc), в гр_ София, в ГрФц
Хотел Милеяиум София, с алрес гр, София, бул, Виюша 89В, при следни, дI lевен ред и
предло)кения за решения:

l. Приемаlrе на годишвия доклад на Съвета па директорите за дейностIа Еа

друхеството през 2021 п, одитирания годишен фиЕ.lвсов отчет на дружеството за 2021 г. и
одиторския доклад изютвеяи в Европейски единея електропен формат.

Поедложевие ta Dешение: Общою събрание на акционери ге приема юдишния
доклад gа съвета на дирекюрите за дейността на дружеството през 2021 г одитирaullul
rодишен финаясов отчет на дружеството за 202l г и одиторския докJIад изютвени в
Европейски единен елекгропев формат

2, Приемане на годишния коЕсолидиран доклад на Съвsта па дирекюрите за
дейността на дружеството през 2021 п, одитирани, mдишея консолид,tран финансов отчет на
лружеството за 2021 г, и одиторския доклад изютвепи в ЕвропеЙски едивен електронея

формm,
Предложение за реше пе: Обшото събраяие на акционерите приема юдишния

консолидирая докI Iад на СъвЕта на директорите за дейяостта на дру,хеството лрз 202l г.,

одитираIJия годишен консолидирм финансов отчЕг I Ja дружествоm за 2o2l r. L|  одиторсI .ия

доклад изIотвепи в Европейски единеЕ елекгронен формат
3. Приемане па решение за освобохдtване Еа члеЕовете на Съв9та на директорите от

отговорЕост за дейЕостга им през 202l г.

lIоедлоiкецrrе ta Dешеппс: Обuюrо събравие на акционерйте освобождава от
отюворност члеЕовете на Съвета на дирекгорит€ за дейността им прз 2021 r:  Лъчезар
I  { BeTKoB Петров изпъляителен директор; Десислава Пеева Панова председmел яа Съвета
па диреIсгорите и Живка Милаяом Атанасом iшея Еа Съвета на дирекюрите.



4. Приемане Еа решение за разпределсяие на финапсовия резултат на,jГелемамк
Интеракгив България" ДЦ за 202l r.

Предложевие зд решеппе|  Общото събрапие ва акциоrIерите взема решеЕие за

разпределение на печалбата какго следва:

 Паричея дивидент в размер Еа l0 152 014,10 лв. или 2.35 лв. за всяка ахция преди

облагане с дапъциl
 Непаричен дивидент в размер на 8 640 0l2 лв. под формата на акции на !;Гелемmrrк

ИЕтеракгив България" АД като за всяка съществумца акция с9 получalват две

пови ашши;
 33 000 лв. се отнасят кьм фовд ,,Резервен".

Право да получат дивидент пмат лицm4 вписани в репrстрите на Центра,'lния
депозитар АД, като такива с право на дивидент към 14тия ден след датата на обцото
събрание. ОСА омастява С,Щ на дружествот0 да предприеме всички пеобходими правни и

факгически действия относпо изплащанЕrо на дивидеята Еа акциоперите, вкJIюllителЕо

нач&llея и краен срок за изплацаI lе на дивидента.
5. Вземаяе Еа решевие за освобождalваI lе от дтъхност на Живка МrLпанова АтаЕасом,

каm член на СъвЕга яа дирекгорите на 
'Телематик 

Интермтив България" АД.
Предложепве зд решепие: Общою събрание Еа ашцлоперите освобождава от

длъхlrост ЖliвKa МилаЕова Атанасова" каго чJlеtt на Съвсrа ца дирекгорите flа ,Jелематик
Интераюив България" АД.

6. ВземаЕе на решенпе за избор Еа Емил Александров Георгиев за ве3ависим tшен Еа

Съвета на дrрекюрпте на ,Jелематик Интерактив България" А,Щ.

Поедложепие за оешеппе: Общою събраrrие ца акциоrrерите избира Емил
Александров Георгиев за независим член на Съвета ца дирекюрите на 

'Телематик
Интеракгив Българпя" А,Щ.

7. Определяяе на размера на възI tаграждеяиЕто ва Еовои3браният член на Съвета яа

диреmорите на,rелематйк Интерактив България" А.Щ,

Пред;iоriецие за ] reuteпrrei Общото събрание на alкциояерите определя размер ва

възtlагрФкдепието яа Емял Александров Георгliев, мто lшея Еа Съвета на дирекюрrте Еа

,jГелематик Интера!сив Бьпгария" А.Щ, в размер яа l 500 (хиляда и петсютин лева) лв.

8. Определяне яа размера Еа гараlцията за управлепие на tIовоизбраният цlев rа
Съвета яа диреmорите на ,Jелематик Иятеракгив България" А,Щ.

Предложепяе за решеrrие: Общот0 събрание на акциоверите определя гаранцията за

управление в размер на тримесечrrото бр} тно възнаграждение Еа Емил Александров Георгиев

9 Приемаяе на ршение за избор Еа регистрирап одитор, който да извърши прверка и

заверка на годишЕия фявансов отчет и ва годишния tсоясолцдирац финансов отчет на

,,Телематик Иятеракгив България" А,Щ за 2022 п

Предложенпе за решевпе: Общою събраяие на акциоверите избира ,,Грант ТорЕюЕ"
ООД, ЕИК 8З1716285, одиюрско дружество Ne 032, да rrзвърши проверка и заверка Еа

годишния фиЕzlЕсов отчет и ва годишпия ковсолиJlирдr ф} цавсов отчет на ,;Гелематик
Ивтерактив България" { Щ за 2022 г.

10. Избор на qленове на Одитвия комитет на l;Телематик Иrrтеракп.lв Българllя" АД,
определяЕе на ммдата им и възнаграждеЕие.

ПDедложепие за Dешевце: Общото събравие ва ztкционерите избира Анелия ПетьФм
АнгеловаТумбева Искра СимеоЕова Атавасова и СимеоЕ Олег Ивапов за tиепове на

Одитния комитсг Еа Друя(еството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 (три)

години. Определя брутно вьзнагращдеttие Еа Аяелия Петком АягеломТумбева в размер Еа
600 (шесттотин) лева на заседмие, Еа Искра Симеонова Атаяасова в размер па 400
(четхристотип) па заседаЕие и на Симеов Олег Иванов в размер на 400 (четирисюпtrr) лева
на заседаrrие.

l1. Приемане яа Статут Еа Одипlия комитет на,trелемmик Интеракгив България" АД.
Предлоrrсецис за оешепце: Общото събрание Еа акциоЕерите приема Статут на

Одитния комитег на ,,Телематик Интеракгив България" ДД.



12. Приемане на Политика за възнаграждениrта Еа членовете на СъвЕга па

директорите на,;Гелематик ИЕтеракгив България" АД.
Поедложеппе зд пешешuе: Общото събрание на акциоЕерите приема Политика за

възнагражденията ва члецовете яа Съвета на дирекюрите Еа,rелематик Интеракшв
България" А,Щ.

1З. Приемане на Схема яа промеЕJlивою възнафФltд€яие llа членовете на СД базираяа
на постигнати фипавсови резултати за 2022 rодц:яа.

ПDедложеяпе за решеrlпе: Общото събрание на акциоЕерите приема Схема Еа
променливото вьзнаграждение на членовете ва С,щ базирана ва постигнmи финансови
резултати за 2022 го: lина.

Пйсмените материал, за събраЕЕето са на разположепие на акциоЕерите по

седалището и адреса на управлеяие на дружеството в гр. София, райов Илинлеи, ул. Кукуш
N9 7, всеки работеЕ ден от 9:00 ч, до 17:00 ч.

Поканата заедно с писмените мат€риали, свързапи с дЕеввия ред яа ОСА, както и
образецът на пълliомощt о за представ] тrlваЕе на акциояер в ОСА са ва разположеяие ва

акционерите на адреса fiа управление Еа ,rелематпк Ивтершспtв България" А! в гр. София,

райов Илинден, ул. Кукуш JФ 7, както и на интернет стравицата на дружеството:
httDs:/ / telematic.bq/ , счrтано от датата на обявявапе в търговскшl региgгър па покФlmа за

свикване па редовно ОСА, като при пойскв: lне от акциоЕер ,,Телемmик Ивтеракгив
България" АД предоставя материaшите безплатпо. Мясюто яа иtlтернgг страяицата на

друхеството яа което могат да бъдат ЕамереЕи докумеI Iтите свързФlи с общото сьбрмие е

httpsr/ telematic,bglaboutinveStoý/
Общият брой на акциите и правата на глас яа акциоЕерите па ,; Iелематик ИнтеракIив

България" АД , от емисия с ISIN BGl1000l42l3 кьм датата на решениею на Съвета на

директорите за свикмяе на извънредно ОСА  10.05.2022 r, е 4 320 006 (четцри милиона

триста и двадесет хиJиди и шест), като всяка една акция е с прilво Еа един глас в ОсА и дава
право на акционера да гласува с едиЕ глас в ОСА. Общиrг брой гласове в ОСА е 4 320 006
(четири милиона триста и двадесет хиляд]  и шест),

На основание чл, l 15б, ал. 1 от ЗППЦК пр.во да участват и да гласуват в ОСА имат

само лицата, впltсаriи в регистрите на,,Цептрален депозитар" АД като акционери ва

,,Гелематик Интеракпrв България" А,Щ 14 (четиривадесет) дни преди дmата на ОСА. Датата
по предходното изречение за заседz!нието яа ОСА на ,Jелематик Иrrтеракгив България" АД,
свикаяо за 23.06,2022 п е 09.06,2022 г. С.!мо лицата, вписапи като акционери на друхествOто
па дата 09.06,2022 г. имат право да участват и гласуват ва общото събрапие.

Акционери, притежаваци заедrIо или поотделно яаймалко 5 на сто от мпитма Еа

,rелематик Интераmив България" А,Щ, имат прaво след обявява!{ е на покаflата в търговския

регистър да искат включването на въпроси в дневllия ред Еа ОсА, каrю и да правят

предJIоr(ения за решения по въпроси, вкJIючени в дневltия ред flа ОСА, по реда яа чл. 223а от
ТЗ. Крайният срок за упражняване на тезп права е не поtъсно от 15 дяи преди откриваяею
па ОСА, каm за конкретною ОСА юзи срок е до 08,06.2022 г. В този срок t lкциояерите по
предходното изречение представят за обявrваЕе в търговския регцстър списък яа въпросите,
които ще бъдат включеяи в дневния ред и предложенията за решепията по тях. С обявявапето

в търговскиJI  регистър въпросите се cMjITm включени в пред2,Iохения дневен ред. НайкъсЕо
lIа слелващия работеfl де8 след обявямнето акционерите предстalвят списъка от въпроси,
предложенш!та за решеяия и писмените мmериали по седauшщgго и адреса на упрzlвJIеЕие на

,rелематик Иптерактив България" АД, KatсIo и на Комисията за фuяaшlсов вадзор.
По време яа ОСА акционерите на дрркествою имат право да поставят въпроси по

всички точки от двевЕия ред, както и въпроси oтHoclto икоl{ омич€ското и фиваясовот0
състояние и търговската дейност на,;Гелематик Интерактив България" АД, освея за
обстоятелства, които предстамявm вътрешна информация. Акцпоперите могат да задават

такива въпросI t незiвисимо дzulи въпросите са свързани с дневния ред на заседalнието.

Акционерите имат прaво да правят по същество пред,'Iожения за решения по всеки
въпрос, включен в д{ евяия ред и прц спазмЕе на изискв: lвията Еа заlФяа, като оФzlяI lчението



по rLп. l l8. м. з от ЗППцк се прилага съответно. крайнитr срок за упрФкняване ва юва
право е до прекратяване на разисквапltята по този въпрос преди гласумЕе Еа решението от
общото събраr е,

регистрацията на акциоверите и ва техните пълномоцвици ще се извършм в деяя ва
общото събраЕие от 9:З0 ч. до l0:20 ч. (06:З0 UTc  07:20 UTC), Еа мястою яа пров€ждме
на оСА.

За регистрация и участие в ОСА физцческите лица ,кциопери предстчtвят док} мент
за самоличЕост. Юридическите лица  акционери се легитимирm с удостовереЕие за

актумпо състояttие, съответfiо актумно удостовереяие за вllисваце в търговския регистьр
илп друг подобев докумеЕт за акционерп qуждестранни юридически лица п документ за

сaмоличност на законвия представител.
Правила за гласуваве чрез пълномопцlик в ОСА: в случай на представителство на

акционер в ОСА на,iГелематик Интераьтив България" АД, яа основание чл. 116, ал. l от
ЗППЦК, fiълномощното за участие в общото събраrrие на акциояерпте следм да бъде

пйсменоt изрично и да отговаря на змоноустановените изискмния за пъrIномощяо за

представйтелство на акционер в общото събрание rа мцrонерите на публичяо дружество. В
случаите, KoIaTo в пъJIпомощното не е посочен начияът на гласувме по отделяите mчки от

дЕевния ред, в Еего трябва да се посочи, че пълномощникът има прaво на преценка дми и по
какъв начин да гпасува.

Пълномощниците Еа акционерй  юридrчески лица се легитимират с писмеяо
изричЕо пълЕомощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчЕо от закоЕния
представител на акционера и отговарящо на изисквмията на чл. 116, м. 1 от Зппцк
(образеu на пъJIномощноlо е приложен кьм материaUIите за ОСА яа хартиеЕ и електронен
носител и е на разположение на интернет сlраЕицата Еа,;гелемагик Интеракгив Българпя"
АД: httDs:/ / telematic.bg^ , документ за самолпчяост, удостоверение за акryмяо състояни€,
съответно актумно удостоверение за вписваяе в търговския регистьр или дlуг подобен

документ за акционери ч,чждестрапяи юридически лица.

ПълЕомощниците ва акционерите  физически лица се легитимират с представяЕе lla

документ за самоличност и писмеяо, изричЕо пълномощцо, издадево за това ОСА! подIис,lяо

саморъчно от упълномощителя  акционер и отговарящо Еа изисквzlяията на tц. l 16, ал. l от
ЗППI ]К (образец на пълномощното е приложен кьм матери.Lлите за ОСА lra харгиен и

електронея носител и е ва разполоr{ евие на иЕтервет страпицата на,Iелематик Интераюив
България" АД: https:/ / telematic.bg/ ),

При представителство на акционер на дружествоm от юридическо лице 
пъл] { оllrощник се представя освен документ за самолиrшост ва предстамявапця дружествоm
_ пълномощник, оригиltа,1 яа актуално удостовереЕие за търювска регистрaццл на
съответяото друхество  пълномопшик и изричяо писмено пълI lомощно за конкретяото
общо събрапие със съдържанието по чл. 116, ал,r. l ЗППЦК, съответцо юрепосочеЕите

доliтменти според вида на акционера (физическо или юридичесlФ лице).
Удостоверепието за търговска регистрация, както и пълtlомоцною за

представителство в ОСА, издадени на чухд е3ик, трябва да бъдат придрухеци с леIализиран
превод на български език, в съотвстствпе с изискваЕията Еа действащото закоЕодателство,

Всеки, който е упълномощеЕ да представлява алциояер/и в ОСА, следва да уведоми за
юва ,rелематик Интеракгив България" АД и да предстaви на адреса па упрatвrlеЕпе на

дружеството оригин,ul на пълllомоцното, въз освова яа което ще се осъществи
представителството, найкьсно до 12:00 ч. (09:00 UTc), Еа работпия ден, пре&\ождащ дсця на
осА.

ПреупълI rомоцаването с правата по предоставеtlите пълномоцпи, какю и
лълцомощно, дадеilо в Еарушение Еа правилата на ЗППЦК, е пищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, м. l от ЗППЦК
издадени от едlн и същ мционер, ваJlидно е по_кБсво издадецото пъJIвомощЕо.

,Jелематик Интеракгив България" АД це получам и приема за в&'rидЕи уведомления
и пълномощни по електропея път Еа следната електроЕЕа поща: ir@Jelematic,bg



Елеrrронвите съобщенпя следва да бъдm подписми с увиверсдlен електроЕев

подпис от упълномощптеля и кьм тях да бъде приложеЕ елепрояен доI t} мент (еле!сгрояев

образ) па пълномощrото, който съцо да е поjшисzlн с уЕиверсаJIен електронеЕ подпис от

упълномощйтеля, съгласпо изискванията Еа действащото законодmелство.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретвото заседание яа

общото събрание на акциоЕерите.
На осяоваЕие чл. 27, ал. 2 от Устам на,,Телематик Иятеракmв България" А,Щ, Съвета

Еа дйрекrорttте Еа Друхеството уведомява aкционерите1 че на обцmо събрапие, насрочево за

2З,О6,2022 г., а при липса ва кворум 08.01.2022 п, ще се приема ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ

КОРВСПОНДЕНЦИЯ. при спазвапе ва следнйте правила:

лицата, вписаяп като акционери на Друхеството с право ва глас в регистите Еа

Щентрален депозитар | 4 дни преди датата на Общоm събрание, могат да упражяят пpzвoтo

си на глас преди датата Еа провеждане t la Общото събрапие чрез кореспондеЕция.

Правото яа глас в Общото събрание може да бьде упражнено чрезi

А. изричЕо, писмепо, вотариално завереЕо волепзявленпе, изходяцо от акциоЕер

на Друr{ ествою и изпратево посредством поща или куриер;

плп
Б. елекrронев доrvмеttт (елекгронен образ) на изявлението, който да е подпясан с

квалифпцирап електровев подппс (КЕП) от акциовера и изпратено посредством

електронЕо съобщевие,
и съдържа:
1. данни за пдентификация на акционера;
2. брой Еа акциите, за които се отЕася;

3. дневен ред на въпросите]  предложени за обсъх{ ддlе на Общото събраяие;

4. предложевията за решеяия по всеки от въпрсите от дневция ред;
5. пачин на гласуване по всеки от въпросите в дневЕия ред (за всеки от въпросите от

дневния ред трябва да се посочи само един от изброеЕите I1аrмяи на гласумне: ,,зr',
!,против" или ,,въздържм се");

6. дата и подпис.

Волеизямениею, ЕаправеЕо на чужд език, трябм да бьде съпроводеяо с легаJIизирzlн

превод на български език! в съответствие с изискваЕията Еа действацото закоЕодmелство.

Като валидно средство за изпращане на волеизявJIеI Iието за упрzDкцяваяе правото Еа
глас чрез кореспонденция, акциояерите на Дружеството могат да използват:

1. поща или rryрцер  за изпрauцаве на Еотариално заверевото волеизявление Еа

адреса за кореспонденциlI  яа Дружеството  Jелематrtк интеракrиа Българця" Ад, гр.

София 1З45, рдйоя Илппден, ул. Кукуш Л! 7;

2. електроtlвд поща  за подаване па електронното съобщение, съдърхащо
електрояния доктмент (елсктронния образ) на подписatЕото с квалифичпрм електроцен
подппс (КЕП) изявление, което елеmронно съобщеЕие е изпратено до ii@!q!9!Dg!!9.bg

В случай че правото на глас се упражЕява чрез кореспонденция от акццонер 
юрпдическо лице, изричното волеизявлеЕие следва да е придружено от оригинzLл на актуzlлно

удостоверение за търговска рег!rстрация на съответното дружество  atкционер (само за

акцяопер  юрIцпческо лице, който яе е учредеЕ по българскою право, или яе е вписм в
Търговския регистър и реIистъра на юридическите лица с t lестопаяска цел кьм Аrcнцията по
вписванията на Р България). Удостоверениею за търювска регистрацшl, издадеЕо яа чужд
език, трябва да бьде съпроводецо с превод на български език в съответствие с изискванията
на действrrщото законодmелство.

Необходимите давни за идеЕтификация са:
. ltа,lкционер  физическо лпце  име, ЕГН/ЛНЧ, адрес;
. tta акционер  юридическо лице  наименовzlпие, ЕикБУЛсТАТ иJш яомер в

съответttия нацпоцаlеп регистър! седalлище п адрес Еа управление, както и пъляите имеЕа на

представляващия/те акцпонера  юридическо лице.



За валидно гласуване чрез кореспондеЕцпя се приема вотьт, който е по,тучен от

,Щружеството Ее покьсво от деЕя, предхождащ датага на Обцото qьбраяие и отIOвatря ва
нормативните пзисквания и па лравйлага, приети в ,Щрlя< еството. Дшцонерите носят
отговорпост за съдържанието на волепзявлеЕието си и за EaJulerclmo му получазаяе от

.I | ружеството.
В сJryчай че акциоЁер на ,Щрlяtеството, койI0 е упражнил правото си на глас чрез

кореспопденцr1я, присъстм личяо на общото събравие, уuрФl(веllqю от него право ва глас
чрез кореспояденция е валидно, освеп мо atкционерът заяви обрагцот0. В този с.тлай, по
въпросите, по които акциовсрът гласува, упражпеI tою от неm право ца глас чрез
коресповдеяция отпада.

Акциите на лпцата' гласумли чрез коресповдеЕццll, се вземат предвщl при
определянето на кворума за общото събрание, а гласуваrrето се офедязва в прюколa

При липса на tBopyM на пърмта обяв€Еа дата за ОСА, па освомяие !ц. 227, щ, З о.|

ТЗ общото събраяяе це се проведе яа 08.07.2022 r. в l0:30 ч. (07:30 UTC), на сьцоm мясю и
при съuIия днев€я ред. В дневпия ред на новою заседatllие не могат да се вшIючмт ю.ки по

ре,ча на чл. 223а от ТЗ,
При липса на кворум на първltта дата, на вюрега обявеяа лата  08.07.2022 г. правото

на глас в ОСА упражпяват лицата, коиm са вписанlt каю такивal с право на глас в регистрите
на 

'Централен депозитар" АД 14 (чегЕрияадесет) дяи преди Rrората дата на ОСА. Дrrата по
предходното изречение при липса яа квор} .м за вюр заседапие па ОСА на ,Iелемагrк
Интеракгив Българих" ýt|  е 24,06.2021 п Само лицmа, вписани като тtlкива с прzво на глас на
тази дmа имm право да участват и гласуват на общото събравие.

Поканват се всички аI1I Iионери да участват в ОСА личпо иJ!и чрез писмево

упълномощени техни представители.

по точкА трЕтА ()т днЕRния рЕд

Съветът на аиркюрите на приема на ПравиJtа за mасуване чрез пъJIномоulник на редоsното
заседалие на ОСА на ,jГелемаrик Иlfгераrгив Бь,lгария" АД

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито

члЕ} tовЕ нА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

дес

жпвха мплдfiовд Ата

Панова ль.rезар цветков
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