
ДО ЗАМЕСТНИК_ПРЦСЕМТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФинАнсов нмзор, ръководЕlц упрАвлЕниЕ
,,НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

,,БългАрскА ФондовА БорсА" Ад

ОБЩЕСIВЕНОСТТА

У8ЕДОМЛЕНИЕ

Основание чл. 17, пар, 1 във връзка с чл, 7 от
Регламент { ЕС) N9 596/2014; чл. 1ООт във вр. с чл.

114а, аr. 9 от ЗППЦК

Относно склlочена сделка по реда на чл. 114|  ал. З от

дъщерното дружесrво,,СиТи интерактив" ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След намежно овластяване от съвета на директорите на ?/Телематих Интерактив

България" АД (дружесгво майt{ а) по реда на чл. 114, ал. З, т. 1, 6, ,,6..от ЗППЦК, дъщерното
дружесгво ..СиТи Интерактив" ЕООД схлючи на 04,11.2022 г, следната сделка:

1. Предмет

Дъщервото дружесrво прехвърrи на.,М,Б.С. ТРЕЙД" АД собствеността върху следните,
собсrвени на ,,СиТи Интеракгив" ЕООД активи/  представляваци LED екрани и техниха, с rодина
на произаодство 2021, производител LED5Do Limited, Китай, модел Рапеl РН8 (s sERlEss8),
както следва:

З70 броя tED екрани / [ ed Diýplay screenLed Р8/ , 960/96О мм;

Окабеляване за [ED екрани

Продажната цена по сделката е в размер на 610 000 (шесrФотин и десет хиляди) лева
безДДС. фелката е смючена в интерес и на двете страни.

2. Страни

Продавач: ,,СиТи Интерактив" ЕООД с ЕИR 206З87659, сьс седалище и адрес на

улравлеl]ие: rр. соФия, ул.,,Кукуш" N9 7

Купувач: ,,М.Б,С. ТРЕЙД" дД, с ЕИК 121ЗЗ4627, сьс седалище и адрес на управление: гр
София, ул.,,Забърде" N9 1

| / з

От 
"Телематик 

Иктерактив Бмaария" М, вписано в

Търrовския реrистьр към Агенция по вписванията с
ЕИК 206568976, сьс седалище и адрес на управлениеj
rр. София, ул. ,,Кукуш" N9 7, предсгdвлявано от

Десислава Пеева Панова законен представител



В преможената сделка участват заинтересовани лица по смисьла на чл. 114, ал. 7 от
ЗППЦК, доколкото лица? които пряко или непряко притежават наймалко 25 на сто от гласовете

в обцото събрание на,,СиТи Интерапиs" ЕООД прl,frежават пряко или непряко поне 25 на сто

от гласоаете в обцото сьбрание на юридическо лице, което е насрецна страна (чл. 114, ал. 7, т.

2 отЗППЦК), както следва:

По отноцJение на дъцерното дрркество:

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 %  от капитала на ,Телематик
Интеракгиа Бълrария" АД, доколкото: притежава пряко 51 %  от капитала на ,Р.С. Консlrлт" ДД,

което друяество притежава 90 %  от капитала на ,,Елдорадо КорпореЙшън" АД, което дружество
притежава 92,59 %  от капитала на ,,Телематик Интерактив България" АД.

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 %  от капитала на

,,Телематик Интера(тив България" АД доколкото|  притёжава пряко 49 %  от капитала на,,Р.С,
Консулт" АД което дружество притежава 9О %  от капитала на,,Елдорадо Корпорейшън" АД,

което дружество притежава 92.59 %  от капrтала на,,Телемаll,tк Интеракгив България" АД,

,,Р.С. Консулi' Ц притежава непряко повече от 25 Уо от капитала на ,,Телематик
Интерактив Бълrария" АД което притежаsа 100 %  от капитала на ,,СиТи Интерактив" ЕООД,

По отноцJение на васрецната crpaHa

Мило Стратиев Борисов притежава ,1ряко и непряко повече от 25 от хапl,fiала на

,,М.Б.С, ТРЕЙД" АД, дохолкото: притежава пряко 0,5 %  от капитала на,,М.Б.С. ТРЕЙД'АД На

следващо мястоl Мило Борисов притежава 51 %  от калитала на,,Р.С. Консулi'АЛ което

дружебво лритежава 99,5 Уо от капитала на ,,м.Б.с. трЕЙд" м.

Росина Стратиева Борисова непряко повече от 25 %  от капитала на ,,М.Б.С. ТРЕЙД" АД
доколкото притежава пряко 49 %  от капитала на ,,Р.С. Консулт" М, което дружество притежава
90 %  от капитала на ,,Елдорадо Корпорейшьн" АД което дружесrво прите)(ава 99,5 %  от
капитала на ,,м.Б.с. трЕЙд" Ад.

,,Р.С. Консулт" АД притежаsа непряко повече от 25 %  от калитала на ,,М,Б.С. ТРЕИ"М.

На основание чл, 174, ал.7, т. 1 от ЗППЦК заинтересовано лице по сделката е ,/М,Б.С,
ТРЕЙД" АД { насрецвата сrрана по сделката), тъй като е саързано лице с ,,Р.С, Консулт'' А/Ц

(лицето, притежавацо непряко повече от 25 Уо от капитала на ,,СиТи Интерактив.' ЕООД),

доколкото,,Р,С, Консулт" Ц упражнява контрол върху,,М,Б,С. ТРЕЙД" АД (ý 1. т, 13.6.,,а'. от

Долълнителните разлоредби на ЗППЦК във връзка с ý 1, т. r+ , 6, ,,а" от Допълнителните
разпоредби на ЗППЦК).

Заинтересовано лице по смисьла на чл. 11,4, ал.7, т, З във връзка с чл. l14, ал'1, т.2 от
ЗППЦК е Десислава Пеева Панова, която е законен лредставител на ,,Р.С, Консулт" АД 
юридическо лице|  което непряко притежава повече от 25 %  от капитала на ,,СиТи Интерактив..
ЕООД и пряко приlежава повече от 25 %  от капитала на,,М.Б.С. Трейд" АД.

4. Стойност и Gрокове

Продажната цена по сделката е в размер на 610 000 (чlесrстотин и десет хиляди) лева
без ДДС.

1/з

З, Участие ха заинтереaовани лица/  свързани лица сьс заиЁтересовани лица



Срок за плащане на цената: до З1.12.2022 r.

Условия на сделкаrа: собственосттil върхY апивmе се прехаърля с изплащането на

Даrа:04,11.2022 r.

С Yважение:

законен представител

з/ з

Панова,


