
устдв
нл лкционЕрно др}rкЕство

"ТЕЛЕМЛТИК ИНТЕРЛКТИВ БЪJIГАРИЯ" АД

Чл. l /l/ Дружеството
законодателство.

рлздЕл I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИJI

Стдт!.г

представлям мцпонерно друl(ество по смйсьла на бълmрското

/2/ Акциоllерно дружестsо ,,Тел€матик Интерактив Бълmрrя" АД е rryблично по смисъла на чл.l l0 от

Закона за публично предлагаве на ценни книжа.

Фхрмs, Седмпtце я Мрес нs Упрдвлеяие Еа Друrкеството

Чл. 2 /l/ Дружеството ще осьществяаа дейността си под фирмата "Телематик [,Ьтера(тив България"

АД, Фирмата може да се изписаа и с латински букви какго следва: "Telematic lnteTactive Вчlgагiа" AD,

/2/ Седмището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: гр. София, рйон Илинден, п,к, 1345,

ул. ,,Кукуш" Nр 7.

/3/ Дружеството може да открrва представителства и клонове в Републим България и в чужбива,

Предмет на дейност на Дружеството

Чл.3 Дружеството има за предмет на дейност: Организлране и првеждане на онлайн змагания и

всички други дейности незабранени сьс закон.

Срок на Др}jкеството

Чл.4 /l/ Дружеството се учредява за яеопределен срок.

/2/ Дружеството може да прекрати сьществуваllето си в съответствие с разпоредбите на

приложимите законп и натози Устав (наричап ло-долу ,,Усmв"),

Реarстрир0ll КдпптOл, Акцпп

Чл. 5 /1/ Дружеството е с капитм в р:вмер 12 960 018 (дванадесет милиона деветстотин и шестдесет

хпляди и осемнадесет) лева.

/2/ Капита,тьт е рllзлределен в 12 960 0l8 (дванадесет милиона деветстотия и шестдесет хиляди и

осемr]адесет) броя обикновени поименни безнмични ащии с право на глас, с номинмна стойност от

по 1 (един) лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

/3/ Акциите надружеството са прехвърляемtl правц регистрирани по сметки в централния регистър на

ценни книжа, воден от Центрмен депозитар АД,

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Обцото събрние, право на дивидент и на ликвидационен

дял, сьразмерни с номияалната й стойност,

/5/ Дружеството може да издава я привилегироsани ахции без право на глас, които осиryрямт на

своите притежатели едtJо или повече от следните права: право на допълt|птелен пли гарантирм

дивидентl право на гарантиран ликвидационен дял, Конкретните условия по пздаването на

лривилегировани акции, тяхната номинална п емисионна стойност и правата] които те дават на



акционерите, се олределят с решението наобщото сьбрание паакционерите заувеличение на капит:rла,
съответно С решевието ва съвета на директорите за увеличение на капитма в рамките на
овластяването, дадено му съгласпо този Устав, и чрез съответно изменение на настоящия Устав,

/6/ ДружествотО осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво полоr(€ние акционериJ
вкпючителнО по отношение на участието и упрzDкняваllето лравото на глас в общото събрание ва
дружеството.

/7/ Дружеството осиlурява всички необходими условия и инфрмация, за да Mol.aT акционерите да
упражняват своите прааа както и гарантира целостта на тази информация.

/8/ Лицц притежаваЩи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дррl(ествотоJ при
бездействие на упр:lвителяите Iц/ органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат далредявят пред сьда исковете на Дружеството среurу тр€ти лица. Като страна по дълото се призовава и
Дружеството,

/9/ Лицата м. 8 могат:

1. да пр€дявят иск пред окръжния съд по седалището Еа Дружеството за обезщетение яа вtlеди,
причинени на Д)ужесТвого от действия или бездейств{я на чл;;овете на Съвета на директорите и налрокуристите на,Щрухеството;

2. да!tкат от общото събрание или отокръжния съд назначаването lla контрольори, които да прверят
ц'лата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си:
3. да искат от окръr<ния съд свикване на Общо събрание или овпастяваliе на техен представлтел дасвим Общо сьбрание по олределен от тях дневен ред.
4. да нскат вкпючването на RъпросиJ осsен }l вземане на рецение по чл, l 14, ал. ] от ЗIIПЦК, и дапредлалат решения по вече вк.JIючени въпрси в дневния р€д на общото събра;ие по реда на чл. 223аот Търговския закон (ТЗ), освен когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийтопредмете KteMaHe lla решение по чл, 114, м. I от ЗПЛЦК.
/l0/_.Щружеството е дlтьжно да разкрива лри условията и по реда на чл- l ОOт и 100ф от ЗППЦК всичкипромени в правата по отделните k.,racoв
бп"ч""о"" nn".py,.'',", ;;;;;; ;;Ы-";:Жi":Ж;JJ;;rх?жх; J#:i;x ;:;H"T##J
чл.6 /1/книгата на акционерите се води от ЦевФален депозитар АД.
/2/ Удосmверителни документи за притежаваните акции:
(а) Всеки Акционер &ма праsо да получи улOстоsерителен документ за лритежаваните от нело Акции,
(б) Удостоверителните документlr за притежавани акции се издават от Цснтрален депозитар ДЛ, чрезподаваllе на зfuIвлеllие кьм член на Депозитаря,

Прехвъряпе нa Акцrll
Чл. 7 /l/ Разпореждавето с безнмични акции се извършsа по реда и при условията на действащотозаководателство зll сделки с безнмичl

iтl:rу:.:.:.::-":1Ф-"п"*.п"'."о"ч'Ъ'хтнJ::*н"lтifiЖхТ^."ff::истацията 
на

/./ бсеки акrшонер може да се рaчlлореr(да неограI1пчено и свободно с 
-ахциите 

си в Дружеството, лриспазваце на пзискванията на действащото законодателство за сделки с безналичfiи ц€нни книжа,

Прlцобиване на собствеяп акции
чл.8 /l/ Дружеството може да придобива през една r.аJIендарна годива повеqе от з на сто собствени:кции с право на глас в случ:tllте на HaMaJUlBaHe llа калитма чрез безсилване на акции и обратвоизкупУване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл,l49б от ЗППЦК, В този слччай



изисквiltията относно притежаваяе на най_мaLлко 5 на сто и минимален р!вмер на язкупуване повече
от l/3 от акциите с право на глас не се прилагат,

/2/ Дружеството уведомя ва Комисията за фи нансов 11адзор и обществеността по реда на чл. I 0Ог, ал. З

и 4 за броя собствени ащии, които ще из!.тпи в рамките на оФанll.lението по м. l, и за инвестиционния
лосреднrlк, на който е дадена лоръчказа изкуrryването, Уведомяването трябва да бъде извършено най-
кьснодо края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Дру)кесmото уведомям Комисията
за финансов надзор и общественостm по реда на чл. 100т, м, 3 и 4 от ЗППl]К, както и реryлирания
пазар, на който акциите са долуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-
кьсно от края на работния ден, следвацденя на обратното изкупуване, ос-ьществево сьгласно м, l,

/3/ Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или qрез друго пице, действащо
от свое име, но за пегова сметка1 то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свьрзани с

тези акции, прfi условията и по реда 11а чл, tOОг и l00ф от ЗtIПцК незабавно, Ео не по-кьсно от 4

работни дни от придбиването или прехвърJlянето, когато броят им достигне, надхвърли !ли падне

под 5 или I0 на сто от правата на глас.

/4/ Гlравата на глас се изчисляват въз основа на общия брй акции, които дават право яа глас.

ПредпоставкI' и начнви за увеличавgне ва капltllла

Чл.9 /I/ При увеличаВане на капитала на ДРужеството всеки акциОнер има право да придобие акции,

които сьответстват на неговия дял в кали lала лреди увеличението. Чл. l94, м. 4 и чл. 196, ал, З от ТЗ
не се прилагат,

/2/ При увеличаване на капитаlа на .щружеството чрез издаване на нови акции се издават права

съгласно Зппцк. Сречý,всяка сьществуваща акция се издава едно праао.

/з/ изискването flаал,2 не се прилага при увеличамне на капитыlа наДружеството, в което имат право

да вземат участие единствеяо негови работници пли слу)кители. Капитмът ве може да бъде

увелпчаван съгласно изречение първо с повече от l на сто в рамките на една година, като не може да

се извършват последомтелни увеличения на капитма по този ред, надвишаващlt 3 насто от капитма,

независимо от перйода, изминаj между тях! ако не е осъцествено ме,(4/времецно успешllо
y"an 

""uu""e "u 
*unnT-a съгласно ал. 2, при което регисти ран ият капитм е увел fiчен поне с l 0 на сто,

В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от

капитала на Дружеството. Решение за увеличаване на капитма сьгласно изрчевяе ьрво можеда бъде

взето единствено от общото събрание наакционерите при спазване на изискванията r1а този Зппцк и

актовете по прилагането му.

/4/ изискването Haa,r,2 не се прилага при увеличаване на капитаjа на Дружеството, в ко€то иматправо

да вземат участие единстаено членовете на Съвета на дирекгорите. Увеличаването на капитала по

изреченl]е първо се извършва при спазване на изискванията на ал. З и прп условие че приетата от

дружеството политвка за възнагрфкденията по чл. llбв, ал. l от Зппцк предви'(да схема за

предоставяне на променливо възнаФФкдение под формата на акцип от Дружеството, При вземането

на решение за увеличаване на калитaLпа по тазя iинея членовете на Съвета на дирекrорите, които са

акционери с лраво на глас съгласно чл, l l5б. ал, l от Зппцк, не могат да упра,княват лравото си на

глас.

Чл.10/lкапитмътнаДружесТвотонеможедабъдеУвелиqаванчрезУвеJтичаваяенаяоминаjната
стойност на вече издадеяи акции? както н чрез превръщане в акцпи наоблигации, които не са издадени

като конвертируеми.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл, 19Зи чл, 196, ал, З от ТЗ,

капитмът на .щруiеството не може да бъде увеличаван по реда на чл, 195 от Тз, освен когато

увеличаванетонакалитмапотозиреденеdходимозаосъцествяваненавлпване,търговопредлагане

з



за замяна на акции или за осиryрямне на правата на притежателите на варанти или коввертируеми
облигации.

чл.l1 При увеличаване ва капитаiа на Дружеството емисионната стойност на новите мции трябва да
бъде изплатена напълво! освен лри увфIичаване на капитма сълласно чл, l97 от ТЗ. както и чрз
пр€зръцане на обл!mции в акции, Чл, l88, м. l, изречение второ от ТЗ не се прилага,

Решепlrе зя увелrtчдване н8 капптала

чл.l2 /l / Решението за увелtiчаваяе на капитала надружеството съдържа посочване на ннвестиционен
посредцик с капптм не по-ммък от предвидения s чл, 10, м, 2 от зпФи, който да йслужм
увеличепието на капитirла, както и други необходими данни за емисиите от права и акции,

/2/ В случаите по ал.l Дружеството изпраца На Комисияга за фиЕансов надзор! на реryлирания лазари на Центрмния депозитар лротокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на
работния ден! следващ деня на лровеr(дане яа Общоiо събрание, или деня ва лровеждане на
заседаяието ва Съвета на дяректорите,

чл.l3 /l/ Право да участват а увеJlичението на калитllла имат ляцата, придобили акции най-късно 5

|1::]:I 1l",:*о о-"та на публлкуване на съобщението по чл, ВЯr, -i lЪ iПrlцк, в срок до два
раоотни дни Централният депозитар открива сметки з?l права на лицата по изречение първо ьз ос}iова
на данните от книгата на акциоllерите,

/2/ След публик}ване на съобцението по чл. 89т, м, l от ЗППЦК, регулираният лазар, на който сетьрryмт акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в р€зултат накоито приобр€тате.пят Наакциите и ма право да участва в увеличението на капитма- Запери;да, в коЙто
акциите се пrехьрлят с лраво за участие в увеличението яа капитала, реryлираният лазар може даприлага особени лрааила относно ценови оФаяичения за лодаsаните поръчки или котировкя и засключените сделки.

/3/ Сркът за прехRърляне на правата не може да бъде по-кратък от 5 работни дни,
/4/ Началото на срока за записване на aкции съвлада с начмото яа срока за лрехвърляне на правата,Сркът за записване на акции изтича най-ммко s puoornu л"п aп"л ui."*"Ъffi*о * np.*r"pn"""на прамта.

/5/ ПрехьрлянЕю на прiвата се изRьршва на регулиран пазар,

/6/ На втория работен ден след изтичане яа cpot(a за лрехЕьрляIJе на праsата Дружеството предлалачрез инвестиционниЯ посредник по ал. l на реryлиранля лазар за про;ажба nju y"nouu"ru 
"u """"аукциоп тезИ права срецý/ които не са записанИ акции от HoBaTa arucn" до 

""rn,ru"" 
tla срока запрехвърляне на правата.

Л/_Супrите, лолучени от продахба на прав4 постълват по слецимна сметкц открита от Центрiшниядепозитар1 И fiе могат да се ползват дО вписваl]ето на увеличаванетО 
"^-nun"r-u, ЩентрЬниятделозитар разпределя сумат4 получена от прдажбата па неупражнените права, намiшена с р;lзходитепо прода]l(бата, сьразмерно между техните прите)ftатели.

(11..9::л' на директорите организира подписката по начин, давац възможнос1 за дисталционнозаписване на акции чрез Центра,lния депозитар.

/9/ в началотО на всеки работеН ден по време на лодписката Централният депозитар публичнооповестr3а информацuя за упражненItте до кр.u на предходпия работе" !е" npa"u.
/l0/ длинеИ I - 9 се прилfu.ат сьотВетно при издаване на Варанти и конвертируемн облигации,
Чл.I4 Друх(еството уведомява Комисиятаза финансов надзор в срокЗ работни дни от прикJгючsале наподписката за ней ното лровеждане и резултатите от нея, вмючително за затруднения, спорве и другиподоони при търгуването на лравата и записване на акциите. Уведомлениь не може да съдържаневерни илл непъл}lи съществени данни-

4



Чл.15 /l/ За вписваке на увелllчаването на калитала в търговския регистър ДружесrвоIо е дJlъr(но да
представи доказателства че са спазени изискваllията на чл. ll2, м. 7, чл, ll2б, ал, 2,8 и м, 12,
изречение първо от ЗППЦК, а коaато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от
общото събрание - и изискванията на чл. l l5, ал.4 от ЗППЦК.

/2/ До l0-o число на месеца, следващ месеца в рамките на който е настъпило увеличение или
наммение на капитала, Дружество е длъжно да разкрива при условията в по реда на чл. l0Ог и 100ф
от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала кьм крм на
месеца, в рамките на който е настьпила промяяа в капитма. Информачияrа се разкрива за всеки
отделен мас акции.

Зsбрдн! зs памалява е tl! капята.rtд

Чл.lб Капитмът на дружеството не може да бъде намаляван чрез лринудител!о об€зсилмне на
акциите.

Право на дшвидеят

Чл.17 /1/ Правото да лолучат дшвидент имат лицата, вписани в регистите на Центрiцвия депозt тар

като акционери на 14-ия деl1 след деня ва Общото събрание, llа което е приет годцшният финансов
отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, Дружеството е длъжно да осиryри uзллащането
на акционерите на гласувания на Обцото събрание дивидеm в 60-дневен срок от провеждането му,

Разходите ло изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

/2/ Друr(еството е длъжно незабавнода уведоми Ком!lсията за финансов надзор, Центрмния депозитар
и реryлирания пазар за решението на Общото събрание mносно вида и размера на дивиденm, както и

отвоспо условията и реда за неговото изплащане) включително да посочи лоне една финавсова
инстиryцияt чрез която ще се извършват плащаtияm. След получаване науведомлението реryлираният
пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оловестява последната дата за скJIючваfiе на сделки с

тяхl в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивиденm по тях, гласуван

на Общото събравие-

/3/ Лицата, ползsащв се от правото на дивидент, могат да упражвят това право до иfтичане на общия

5-годишев даsностен срк, след което лравото се погасява и неполучените дивиденти остават в

Дружеството,

рлздЕл lI
ОРГАНИ НЛ ДР}DКЕСТВОТО

Оргаяr Ед дружеството

Чл.l8 Дружеството има следните органи науправление:

(а) Общо сьбрание на акционерите;

(б) Съвfi на директорите;

Съсгrв Hs Общотo сьбрrвве

Чл.l9 /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право яа глас, Правото на глас

се упражнява от лицат4 вписани като такпва с право на глас в центалния регистър на цеяни книжа,

воден от Центрмния депозитар 14 дни преди датата ва Общото сьбрание, Акционерите участват в

Общото събрание личяо или чрез представител! упълномоцен с изрично писмено пълномощно,

изготвено съгласно изискваяйята на чл. l l6, ал, 1 и 2 ЗППЦК.
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/2/ Правото на глас в Общото събрание възниква с лълното изплащане на емисионната стойност ва
всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал. в
търговскйя F€гистьр.

чл.20 /1/ Дкционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юрtцическо лице да участва
и да гласував Общото събрание от тяхяо име. Ограничението на Тз, че член на Съвета яа директорите
не може да представлява акционер не се прrлФа, ако акционерьт изрично е посочил начина на
гласуване по всяка от точките от дневния ред,

/2/ Пълномощникьт има същите прам да се изказвil и да ]адава въпроси на Общото сьбрание, кsкго
акционерт, когото той представлява,

/3/ Пълномоцникът е дJIъ)кев да упрlDквява правото сл на глас в съответствие с инструкциите на
акционера, съдържаци се в пълномощното.

/4/ Пълномощни!..ьт може да представлява ловече от един акционер в Общото събрание, като в този
случай пълномоцникьт може да гласува по различеш начнн по акциите, притежавани от отделните
акционери, които той представлява.

/5/ Улълцомощавsнето_може да се извьрши и чрез излолзване на елекгронни средства. Дружеството е
длъжно да осиryри яай_малко едrн способ за лолучаване на lтьлномощни 

"рaз 
епa*ц,о""п 

"редсr"ч,като е длъжно на публfiкува на своята иЕтернет странпца условията и реда за полyчаване напълномоцни чрез елекгронни средства.

Компетецтпосг яе Общото сьбрдцие
чл.2l общого събраяие на акционерите:

1, Изменя и допълва Устава на Дружествого;

2. Увелячавs и вамаJLява капитала;

3. Преобразува и прекратява Дружествmо;
4. Избира и освобоrцава членовете на съsета на директорите;
5. Приема политика за възнагражденията и определя възнаФажденпето на членовете на съвета надиректорите сълласно Изискванилта на чл,] ]6в от ЗППЩК, включително правото ;м да получат частот печалбата на Дружеството и опреде.,rя размера на гаранцията затяхното iлравление;
6. назначава и освобождава регистираяи {rдитори;

7. Одобрям годишния фfiяансов отчет след заверка от яазначения регистиран одитор, взема решениеза раппределение ва печалбата, за полълване на фнд,,Резервен'' и за п"пп^цч"" 
""дп"uд"пr,8, Решава издаванего на облигации:

9. Назtачава ликвидатори при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, освен вслучаите на несъстоrтелност;

1 0. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на дирекгорите;
l l. Взема решеIrия по чл. l i4, ап. l от ЗППЦК;
l2, Избира одитен комитет яа дружествотоl олределя мандата и броя на членовете му,
1з. Решава и други въпроси, лредоставени в неговата компетентност от закона и Устаsа,

Провеждаяе на Общо събрацие

(



Чл.22 Общото събраяие на дружеството се провежда по неговото седмище, Редовното общо събрание
се провежда до kpiý на първото полугодие след приключване на отчетната лодина.

Свхквдfiе на общотo събрrняе нд акц оперtlте

Чл,2З /l/ Общото събрание се саиква от Съвета Fадиректорите.

/2/ Свиква8ето се извьршва чрез локана, Осsен информацията по чл. 22З, ал.4 от ТЗ поканата за

обцото събрание тябвада включва информация относно]

l. общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание кьм датата на решението за свикване
на общото сьбрание, вк]Iючително общия брой на всеки клас акции, ако капитФlът е разделен на

класове акции, както и правото на акциоltерите да участват в Общото събраllие;

2. уникален идентификационен код fiа събитието;

З. lS[N код на емисията, сьответно емисипте - при издадени различни кпасове акции;

4, час на събитяЕго по седалицето на Дружеството и в координирано уllиверсаJIно време;

5, правото на ащионерите да вкJlючват въпроси в дrевния ред на Общото събрние и да правят

предложения за решения по Rьпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, и крайния срок за

упражняване на това право; поканата можеда сьдьржа само крайния срок, в който тези права могат да
бъдатупрмцени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се сьдържа по-

подробна инфорчация относно тези права:

6. правото Еа акционерйте да правят по същество лредлФкенlля за решения по всеки въпрос, включен

в дневния ред и при спазване изисквания,tа на законц като офаничението по чл. l l8, ал, З от ЗПf[ЦК
се прилага сьответно; крайният срок за упражllяван€ на това пр:во е до прекратямве tla разискванвята
по този въпрос лреди гласуване !а решението от общото сьбрание;

7, правото на акцйонерите да лоставят вълроси по време ва Общото събраниеi

8, правилата за гласуване чрез пълномощяик, образците, които се използват за lласуване чрез

пъл!омощник и начините. чрез които Дружеството це бъде уведомявмо за извършени

упълномощавания по електронен лът;

9, правилата за гласумне чрез кореспонденция яли електронни средствц Komтo е прило](имо;

l0. датата по чл.l l5б, ал,1 от ЗППЦК с указаниеl че само лицата' вписани като акцfiонери на нея, имат

право да участват и да гласуват в Общото събрание;

ll. мястото и начина на получаваяе на писмените матери:Lлtt, свързани с дневния ред на Общото

събраяие по чл,224 от ТЗ;

l2. иltтернет страницата, на която се публикува инфрмацията Rьв врзка с поrаната и материалите за

Общото събрание.

/3/ Правилата по ал. 2, т, 8 и т, 9 се приемат от Съвеm на дирекгор!те на дружествоm. като с тях се

уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, пачинште за получававето му от

акциояерите и условията за идентификация на акLtионерите,

/d/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 22З, a.rr.4 от ТЗ в тьрговския регистър и да я

публйкува при условията и по реда на чл. I00T, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване

на общото сьбрние, Дружеството не може да съб ра такси от zrкционерите з:l изготвяяgто и

оповестяването на поканата.

/5/ поi(аната по м.2 заедно с материаJ!ите за общото събрание по чл.224 от ТЗ се излраща на

комисията за финансов надзор и реryлирания лазар, на който са допуснати до търговия чrкциите на

Дружеството, в срока по ал. 4 и се публикува на интернет стрницата на Дружесlвото з{I времето от

обявява8ето й съглас}iо м. 4 до прик.пючването на Обцото събрание,
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/6/ Дружеството лубликува по реда на ал, 5 образцпте за гласуване чрез пълномощник или чрЕз
кореспондеяция, ако е приложимо. Дко образците не могат да бъдат публикувани по технически
прgчини, Дружеството е длъя(но да посочи на интернет страницата си начина! ло който образците
могат да бъдат получени на хартиен носител! като в този случай лри поискване от акционера
дружес"твото изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка,

/7/ В деня на публикуването по м. 5 на поканаm Друr(еството изпраца на Ценгралния депозитарсъобцението по чл. l l0г, м, |, т. 2 от ЗппЦК за свиквiне на общоrо bo|u"n"i.nu""o гегламент заизпълнение (ЕС) 20l8/i 2l2. член l l0r, ал. 2 - б от ЗППЦК се прилагат съответно, Изречелия първо ивторо не се прилагат, когато Дружеството изпраца съобцениетопо чл. I l0г, м. l, т. 2 от ЗППt{К пряко
на всички свои чкционери или на трето лице! олределено от акционера.

/8/ В случмте по чл. 5, м.9, т. 4 акционерите лредставят на комисията за фfiнансов надзор, на
Дружеството и на рryлпрания пазар, на който a"доnya""r" до r"рaо""" 

^*й"r"'"ч 
ору*aството най-късно на следващия работен деtr след обявява""aо 

"" "ъпросuтa " 
irрговския регис,гьр материмите почл.22Зц мA оТ ТЗ, Дружеството е длъжно да актуализира noKa"uaa 

" 
дu я публикува заедно списменйте материми лри условията и ло t|еда на чл. lООr, м- l и З от ЗПIIIК незабавно, ло не по-късно от края па работния деl1, следващ деня на получававе на уведомлението за вк]iючването навъпросите в дневния Ред. В актуализираfiата локана се посочва, 

"е 
а*цпон"р"тa, които ще лласуватчрез пълномощници, упълномоцllват изрично пълномощциците за To"*uae оaдн"опп" р"д, "-оч""uпо реда 

''а 
чл. 5, ал, 9,т. 4. Алинея 7 се лрилага съответно при акту:Lлизация на поканата.

/9/ Правото на глас се упражнява от лицат4 влисани в регистрите на Центрмния депозитар катоакционери l4 дни лреди датата на общото събрание,

/l0lчленовете на съвеl.al на директорит€ и прокуристът на Дррксството садлъжни да отговарят вярно,
из_чер_ла,телнО и по съце€твО на въпросИ на акционерите! задавани на Обц]ото събрание, относноикономическото и финансовото сьстояпие и търловската дейност 8а Дру*""a"оaо. о"""" 

"u
обстоятелства, които представляsат 

"rrp.r"u u*фр"чцп". й;;;й tri;;;;;#;i";;Rьпроси яезависимодми те са свързани сдневяия ред.

Право н0 сведенпя

]j,-_1_1-Ty"""* материми, сRьрз:tли с дневния р\ед на общото събравие се пЁдоставят наразположеfiие на акционеоите най_к-ъ.нп до датата на обнародване на поканJтаза свикваце на Общотосъбрание. При поискванa ra aa прaдоarч"я, 
"" 

всекн акционер безллатноl като директоtБт за връзка сиfiвеститорите отловаря за изпращането им в законоустановения сро* оо 
""""*n 

J*uuo""pn, non"*-"да се з:rпознаrт с тях- При лровеждане на Общото събрание, акцио"aрпaa 
"oiui'* a*uaaт въпросиотносно икономическото и финансово състояние и търгоsската дейнй, 

"u 
дру*""ruоaо. независимодми са свързани с обявения дневен ред,

Заседанtlя на общото събранUе
Чл. 25 /l/ Заседанията на Обцото събрание се ръководят от лредседател.

1]r"99.1:::::9l.""":збира_секретар и едно или повече лица преброители ва гласовете. Секретарят насъораниего може дd бъде избран и за прzuроител на гласовете.

Зr_,]:::l улълномоцени от акционери да ги представляват на Обцото събрание, представятписмените си пълномощни, които следва да бъдат 
""p"""u 

o ru 
"rrua 

лrп"iл.Ьii"u.п"*""*оrо a" noзакон сьдьржание.

'_П]лli_т_"_.j11*9 
* Общото събрание се изготвя списък на лрисьстваците акционери или технитепредставители и броя яа притежаваните или лрдставлявани акции, д*цпо"ер"ai 

" 
прaд"rа""aеп"a"се л€гитимират и удостоверяват присъствието си с подпис, Списъкът се заверява от лредседателя исекретаря на Обцото събраяие. За заседанието na общото ;;;";;;';;;"."" и списък ваакцпонерите упрахнИли правотО си на глас в Общото crбpu""" 

"pJa 
*ор""по"Бчu" u 

"u 
uoo" nuпритежаваlите от тях акцИИ. който се ъRерява о. пр"д""д"i"п" n 

"Ъпр..jр, "а 
Gцоrо 

"rЬр"""", В
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случаЙ на провеждане на Общото събрание посредством електронtlи средства кьм протокола от
Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в обцото събрание
чрез елекIронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и
секретаря на обцото събравие.

/5/ Присъствието на представител на заседанието е валидllо п съответните лица се вписват в списъка
на прлсъстващите zкционерп, доколхото са спазени изискванията на чл, l16 от ЗtIПЦК,

Кворум п мяозияство

Чл.26 /l/ Общото събрание е редовно, ако е представена по8е едяа втора m регистрирви, капита,

/2/ При липса на кворум се провежда ново заседl!ние след не по-ммко от 14 кмендарни дни, като
съtцото е зilконно, независимо от предстчtвения на него капитм. Датата на новото заседаяие може да
бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дfiевпия ред на новото заседаяие не могат да се

включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Чл.27 /1/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуването по rьлномощие се доfiуска при

спазваяе на изискванията на чл, l16 от ЗtIпцк, нормативните актове по прилагането му и този Устав.

/2/ Правото на глас в Общото събраяие може да се упрмни от акционерите и преди датата на Общото
събранйе чрез кореспондеяция, като се излолзва поща, вкJIючително елеrФонна поща, куриер лли

друг технически възможеп начин, Гласуването чрез кореспонденцяя е вzшидно, ако вотът е получев от

Дружеството не по-късно от деняt предхождащ даmта на обцото сьбравие.

/3/ Решенията на Общото събрание се лриемат с обикновено мнозинство от представените на

заседавието акции, освен ако в закоllа или устава е предвидено друlо.

/4/ При вземане на решение по чл, l I4, aut. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражнявm
правото си ва глас,

Решения

чл.28 /u общото събрание не може да приема решения, засягащи ьпроси, които не са били

оповестени сьбразно разпоредбите на чл. 22З ч чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери

присъстват или са представени на сьбранието и нпкой от тях не Rъзразява повдигнатите Rьпрси да

бъдат обсъrfiдани,

/2/Решеяията на Общото събрание влизат в сила незабавво, освен акодействиsтоим не бъде отлоl(ено

илй ако според закона те влtlзат в сила след вписвalне s Търговския регистьр.

Про,IDкол

Чл.29 /l/ За заседаниего на Общото сьбрацие се води лротокол в специalляа книrа. Протокольт се води

според изискванията на Тз и Зппцк.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва оТ председателя й секретаря lla сьбранllето. и от

пр€6роителите на гласовете. Към протоколите се прилаm списък на присьстваrците и сьответно

гласуваJIите чрез електрннЙ ср€дства, ако е приложимо, както и документите, свързани със

свикваяето на Общото събрание.

/3/ Протоколвте и предложенията кьпi тrн се съхрilяяват най-ммко лет годияи. При поискване те се

предсйвят на всекrl акциоrrер,

/4/ Дружествmо е д.ьжно да изпрати на Комисиrта за фи!!мсов вадзор протокола от заседанието на

Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събраниgго.

/5/ В срока по a,,l. 4 дружеството публикува лртокола от Общmо събрние на своята интернет

страница за период, не по-кратък от 5 години,

9



/6/ ПротокоJьт от Общото събрание съдържа:

(а) името и седмището на Дружествоrо;

(б) мястото и времето ва провеждане на Общото събраfiие;

(в) името на Председателя на Общото сьбраlие, имеиата на Секретаря и Пребtюителите, какго и
имевата на всl,tчки присьствали лица, които ве саакционери (членове на Съвета надирекгорите
или други лица);

(г) резултатите от гласуването с информация относно броя на акцихте, по които са подадени
действmелни гласове, каква част оI капитiulа представJUIват, общия брой на действитеJIно
подадените гласове, броя на подадени гласове..за'' и'.против'' и броя ni,"здrр*-ите 

"a. 
за

всяко от решецията по процедурните вълроси и ло вълросите отдневния ред.
(д) Олисание lla дискусиите по отделните тоqки на дневния ред! направените лредложения по

същество и напрвените възрФl(ения;

(е) обелязsане на упр&i(няването на гласове чрез представител.

л/ Предлоr(евията и Rъпросите, предоставени в пttсмеца форма за дискryсия на Общото Събрнfiе се

}1iPT::Y_:9:]:1"|a Протоко,тьт се подписва от Секретаря, Прелседателя на Общото събрание иl lреорои]елите (ако ]aцива са били иФраниr,

Сьвет иа директорит€
Чл30 /l/ Съвеьт_на директор те се сьстои от най-малко J (три) лица- Първият сьсmв на Съвета на
1lр:lорите се и'lбира за срок от З (три) години. а следващите - зit срк от 5 (пеl) rодини. Членовеrена \ ъвета на директорите се нlвначава,] и освобождаваг от д,тьжносг от общо|о сьбрание по всяковреме и м_огатда бъдат лреизбираци без ограRичение. Членове на съвaa" 

"адпре*aорпrе 
uoa^,, дч бrдч,дееслособни физически или юридически лица.

/2/ Съветьт яадирекгорите избираедин или повече изпълнителни членове от състава си, (}гношениятамежд/ Дру)кеството и излълнителния член на сьвета се уреждат с договор за Rьзлагане на
управ.лението, Koilтo се сключва в лисмена форма о, uueTo 

"" Дружеството 
"р"a 

npar"arurar" 
"uСъвета на дирекгорите. Отношеяиffа с оста"алите члено"" Hu aъ"Ь laоa", дч 

"" ур"дr, 
" 

доaо"ор,
1:.|]: :: "-."* от името на Дружествmо чFвз лице, оправомощено от Общmо събрание наакционерите.

/3/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета надиректорите лица, които към момента на избораса осъдени с влязла в сила присьда зi
Г.пvО.*" ЬiЙЙ" й;;;,Ёffi;"},-:ну:-:тт:#пы;ч::^#з J;ъ:ж:"":диtакгорите трябва да отaоварят и на изискмIiията по ТЗ и iaKoHa за i*"pr". 

-'--'

/4/_членовете м съвета на диркгор'те имат едяакви права и зqдължепия независимо от вътрешното
разпределение на функциите мФlrд/ тях и предоставянето на право яауправление и представителствона нrкои от тях,

/5/ След t3гичане tla маtдата им члеповете на Съвета на директорите продължават да изпълняватсвоите функции до избирането от Обцото сьбрание на нов Съве,,
/6/ Най-ммко една треm от членовете на Съвета надиректорите трябва да бъдат независими лrUа.
/7/ Независимият член на Съвет не може да бъдеi

l. служител в Дружеството;

2. акционер. който притежава пряко или чрез свързани лица най_маjко 25 на сто от гласовете в Общотосьбрание или е свързано с Друх(еФвото лиц€;

З. лице, коgго е в трайни търговски отношеfiия с Дррк€ствотоi

l0



4, член на управителен или контолен орган, пркурист или с.,гужител на търговско дружество или
друго юридическо лице по т, 2 и З;

5, свързано лице с друг член науправителея или ковтролен орган на Дружеството.

/8/ Юридическпте лица сасолидарно и неофаничено отговорни заедяо с остаtмите членове на Съвета
на директорите за задъJDкенията, произтичащи от действиrта tlа техяите представитеrlи.

/9/ Съветьт rа дирекгорите назначам на трудов договор диреlстор за врьзкtл с инвеститорите по чл.

l lбг от ЗППЦК. Директорът за връзки с и!веститорите се отчита задейността си пред акционерите на

годишяото Общо събрание,

/10/ Членовете на Съвета на дире(торите на дружеството! сьответно лицатц които представляват
юридическите лица, членове на Съаета на директорите, неговият прокурист - в 7-дневеп срок от

избирането им, и лицата, които пряко или непряко притфкават tай-мzrлхо 25 на сто от гласовете в

Обцото сьбрание на Дружеството или го ковтролират - в 7-дневен срок от придобиването на

гласовете, съответно контола, са длъr(ни да декларират пред управителнйя оргаIt на Др}Drcството,
както и преД Комисията за финансов надзор и регулирания пaцир, където са допуснати до търговпJI

акциите на Дружеството, съответно да акryализtlрат декларацията в 7-дневен срок от настълване на

промяна, ин(Dормация:

l. за юридическите лица, в които притежzват пряко llли непряко поне 25 на сm от гласовете в общото
събрание или ьрху които имат контрол;

2. за юридпческите лица, в чиито управителни или контолни орmни участват, или чиито прокуристи

са:

3. за известните им вастоящи и бъдеци сделки, за които считат, qе могат да бъдат призtiати за

заинтересовани лица.

Прелсrввяте-лство

чл.3t /l/ съветьт на директорите избира един или повече 0т своите членове, които ще ьдат
представителп и ще имат правото да представляват Дружеството. съветът на дпрекmрите взема

ршение, относно начина яа лредставителството на Дружеството,

/2/ Имената яа лицето. овласlено да предсmвлява Дружествоlо, се вписм в тьрговския репlстър. Прп

влисването то представя съгласие с нотариаJIно заверен подпис.

Прдва п fадълrФншя gа Съветg нr дfiрекгорпте

Чл.32 /l/ Съветьт на директорите може да вз€ме решения по дейвостта яа Дружеството, доколкото
сьгласно деfiстващото законодателство и този Устав, сьответltит€ решения не са от изключителната

компетентяост на Общото с"ьбран е.

/2/ Съветьт на дирекгорите взема решения за:

l. Закрrване или прехьрляве на отделни предлрият}lя или на значителни части от тrх; придобиване и

прекратяване на участия в други търговски др)rкества в станата и чужоина, мrто и в грфкдански

друrкества или юридически лица с нестопанска це]1;

2, Струкryрпи лромени в дей остга на Дру)кесгвото;

З. Съществени организационяи промени;

4, Дългосрочно сътрудничество от сьщсствено значение за Дружеството или прекратяваие на таком
сътрудничество;

5. Създаване на клонове и представItтелства на Дружествою в страната и чужбияа;

6. За обрзуваяе на паричня фондове и реда за набиравею и разходването им;

]1



7. За придобиване и отчуждаване на недвижlлми имоти и вещяи права върху тях;

8. Заприемане и предлагаяе годишвия финalясоаотчети предложението за разпределениена печалбата
и ги предлаIа за одобреfiие на Общото сьбрание на акционерите.

9. Съветьт надиреrrорите лриема правилата по чл. 2З, ал,2, т. 8 и 9;

]l,*:::::l1lr::рите може да увеличава капитала на Дружеството! с едно или повече решения,до оощ номинмен размер на увеличенията, лроведени съгласно това овластяване, от l0 000 0Ь0 (десеi
милиона) лем чрез издаване на нови акции при условията на Зппцк в срок до 5 години от датата навлизане в сила на този Устав. В срока по изречение първо Съветьт на дпрЬорпa" nru np""o a^ npnaru
решения за издаване на една или повече емисии варанти и конвертируеми-облигации, като обчцят
|.Y,1_]: l.aЧ"j*. емисии конвертируем! облигации 

"" 
мо*Ъ да'"адв"r""а lo000o00 (десетмилиона) лева, (Лшият размер на увеличенията на капита,llа, осъшествени съгласно изр€чение първо.и увеличенията на капитала. които могат да бъдат осъществени при упражняване на правата поиI]струменти, издаденн сыласно изречеяие второ 1при допускането, 

""- 
npu""a" au придобиване яаакции по всички издадени инструменти ще бъдат улражнени), 

"" 'о*a Ь надхвърля рlLзмера поизречение пьрво.

В решението заувеличаване на капитttлa
размераицелитенаув"п""."""-,бр",,|ffiii.#;::.ff""":"J;"*,тrfi"j;ffi;:ж:*1ът;
и_ условпята з{r прехвърляне на правата по смисъла fiа ý 1,'т, 3 о" iППЦК, 

".д"д""" "p.u{rсъществуваците акции; условията и сгюка за записв?tне на-новите акции; р*йрч 
"u "un"no*"uruстойност и условията и срока за заплацането й; инвестиционния 

"Й;;";; 
;" който се Rьзлагаtlзготвянето на проспект за публично предлагаl1е на акциите от увеличеяието на капит,Lла иосъществяването на лодписката; банмта, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъдевиесеца емисионяата стойност на записаните ч*ци" о, у""л"""нпйо на капитiIJlа; какго и определявсички другИ лараметри и обстоятелства, предвlцени в нормативните акгове и/или цеобходими заосъществяване на съответното увеличение на капtlтала,

въз осноsа на това овластяване Съветь

::::1 :" др1*."."о,о 
"р. 

-пйJ,:"#Тж'I""J""1iff"""J"Т: 
ТНЁfi*i"Ж:Ёхх" ;:ооикновени акuии или привилегировани.акции беr право яа глас и с лр""о 
"" 

rbn-r,,nn,an"* o""nra*r,чийто размер яе може да надхRьрля 25Оlо о, дп"uдa"a^ no оо"*"о"a'"",a 
"*iiи,-в 

слlчал. че ьъдатиздадени варанти или хонвертируеми облигации по р€шепие на съвета 
"u 

дuф^aорпr. 
"ranu""o 

r*uминея. Съвегьт на диреmорите ще има правото да взема решение aч yu"ni,"a""" на калитала лодусповие с цел осигуряване на правата на притежателите 
"" ""oт""r"ur" 

ияструмеrlти. съветьт вадирекгорите е овластен да извърши съответно измеllение в Устава на ДруяiJсrвото, отразяsащоизаършеното от него Увеличение на калитма -.

l I. В срок 5 (лет) години от влизане в сяла натози Устав Съветьт иадиректорите ела приема решенияза издаване на една или повече емисии обикновени облигации в Ы ;Й;;" l0 000 000 (десетмилrlона) лева.

1a].1,:I: !"r"11" на СъвЕга на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение нарешенията по т, l l, които се вземат с единодушие от всички членове! а не само о1. присъстващите! иреценията, за които законът изисквадруго мнозинство,
/4/лицатц които управляват и поелставлj
общото събрание, не Mo.u' ou "."rрrйr""ui;#х:ý:Н";i"; flxTJaT 

изрично овластени за това от

l. друj(еството пр}цобим. лрехвърляJ получава или предоставя за ползване или като обезпечение лодкаквато и да е форvа активи яа обша сrойност над:

а) една трета от по_ниската стойност н.
б;"""ч 

"; 
д;у;.;;;;;;;;;;;;ж# а(тивите съгласно последните два изготвени счетоводни

l00T от ЗППЦк; 
lTO е ОДИТИРаН' И КОИТО Са РаЗКРИТИ ПУблично по р€да на чл.

l]



б) 2 на сто от по-ниската стойност на zктивите съгласно последнитедва изготвени счетоводни бала}iса
на Дружеството, поне едrн от коиm е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. l0ф от
ЗППЦК когаю в сдепките участвirт заият€ресовани лица;

2, въз!икват задълr(ения за Дружеството кьм едно лвце или кьм свързани лица на бща стойвост над
стойността по т- l, буква "а", а когато задълженията възникват кьм заинтересовани лица или в полза
н а заи нтересовани лrl ца - над стойносl-та по т, l , буква "б";

3, вземанията на дружеството кьм едно лице или кьм свързан лt{ца надхRьрлят стоЙността по т. 1,

буква "а", а когато длъжници яа Дружеството са заивтер€совани лица - н4ц 50 на сто от стойността по

т. 1, буква "б".

4, Дружеството у,{аства в учредявмето иля в увеличаването на капитма на дружество или изRьршва

допълнителни парични вноски в дружество с ак,]тви на обща стойност над десет на сто от по-яиската

стойност ва акгйвите съгласяо последните два изготвени счетоводни бманса на Дружеството, поне

един от които е одитпран, и които са разкрити публично по реда на чл, l0Оr от ЗПIЩК, а когато

сделките са изRьршеЕи при осьцествяване на обичаИrата търговска деЙяост на Дружеството и в полза

на дъщерно дружество - над сюйността по т. 1, буква "а";

5. Дружеството участва в утедяването или в увеличаването на капитала на други дружества или

извършва допълнителнй парични вноски в дружества с актйви чиято стойuост за всяко едно от

дружествата е лод прага по т. 4, ако dщата им стойност в рамките на едяа lФлеltдарва годllна е над

стойносlта по т, 1, буква "а";

6. Дружеството лридобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля

съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско

предприятие;

7, Дружеството лрехвърля! лредоставя за ползване или катообезпечение иа дьщерно дрркество активи

на обца стоЙност над десет на сто m по-нискаm стоЙност на мтl|вите сьгласво послед!lите два

изготвенu счетоводяи бманса на Дружеството, поне един от които е одитирав, и които са разкрити

публично по реда на чл. l00T от ЗППЦК.

/5/ Сделките на Дружеството с участие на заинтересовани лицаt извън посочените в ал, 4, подлежат на

предварител но одоьреп ие от уп равител н ия орган, Заинтересовавите членове на Съвета надиректорите

ве участват във вземането на решения по чл. l l4, ал, 2 от ЗtIПЦК.

/6/ На предварително одобрение от Съвета на дярекюрите подлФкат и:

l. сделкй ва дьщеряо непублично дру)кество, в резултат на които дъщерното дружество придбива,

прехвърляl лредоставя за ползваllе или като обезпечение под каквато и да е фрма активи tа обща

стойност над:

а) едllа трета от по-ниската стойност на активите съгласно лоследния одитиран или последния изготвен

счетоводен бманс на дъщерното дружество;

б)петнастоотпо-нискатастойностнаактивитесъгласнопоследнияодитЙранилипоследнияизготвен
счетоводен бманс на дъщерното дружество, когато в сдфlките участват заинтересомни лица;

2. сделки на дъщерно непублично дружествоt в резуггат на които дъцерното дружество учzlства в

учредяването и/или в увеличаването на l(апитzlла яа дружество и/илlt изRьршва допълI{ителви парични

bnbc*" 
" 

лру*""a"о 
" "ктиви 

на стойност над праговете по т, l,

З. решението на дъщерно дружество да не }частва в ув€личаването на капитма на сво€ дъщерItо

дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество це спадне под 25 на clo илл число,

кратно на 25 на сто, от капйтitла на неговото дъщерtlо дружество,

/7/ Заинтересоваяи лица са членовете на съвета на дирекгорtlте на Дружеството, лицаm -

представители на юридически лица, членове ва Съвет4 лркурпстьт па Дружест_вото, както и лицц

*bnro np"*o п/или непряхо притехават яай-малко 25 на сто от гласовете в Обцото събрание на

lз



Др)Dкеството tлли ло контолират, а лри сделки надъщерно дружество - членовет€ науправителните и
конттюлните му органи, лицата _ лредсmвители на юридически лица1 членовс яа такива органи,
неговият прокурист, лица които пряко и/или fiепряко прtlтфкават най-малко 25 на сто от гласовете в
общото събрание на Дъщерното дружество! рaвлшчни от Дружеството, както и свързitни с тях лица,
когато те :

l. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките
или действп-,гта; или

2. притФкамт прrко И/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото сьбрание или контролират
юридическо лlrце, което е насрещна стран4 неrн представител или посредник;о сделката, или в чиято
полза се извършват сделките или действиrта;

З. 
_с_а 

членове на управителни или контролни орrани, лредставители на юридически лицц члеиове наталtlва органи, или прокурпсти lla юридическо лице по т, l и 2.

Чл.33 /l/ ЧленовЕге ца Съвета надирекгорите са длъхни:
l, Да!ЗГЬЛняваТ Задълхецията си с лрижата на добър търговец по начин, който обосновано считат. чее в интерес на всички акционери на Др)Dкеството и като лолзватсамо информация, за която обоснованосчлтат, че е достоверца и пълна;

2. да лрявямт лоялност кьм Дружеството като:

а) лредпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интер€с;

б).иjбяJват пряк или косвен конфликги меlкду своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такьвконфликr възн и кне - сsоевремен но и пълно го р!вкрцват писм ено прiд с*оr"еr"ия орa"н n 
"a 

учаar"аa,както.]t не оказват влияние ьрху оставалите членове на Съвета при вземанет; на решения в тозислучаfi;

в) !е разлрстранямт непублпчна информация за Дружеството и след като бъдат членове насъответните органи, до публичното оповестrване на съотвgгните обстоятелства от Дружеството.
/2/ Разпоредбите на предходната минея се прилагат и спрямо физическите лица, които прдставляватюридическите лица_ членове на Съвета на дирлтор"rе, *"*rо u cnp""o np*ypuarnr".
/з/ членовете на съвета на директоряте са дгьжни да:
1. упражяяват текущ контрол з:t спазване изискмнията на чл, I 14, ал. З и чл. l | 4а, м. 4 от ЗППЦК лриосъществяване дейността на дъщерните на Друже"r"оrо дру*"";*; ur" 

"р".Йi*" .*rпжението поизреч_ение първо предСтавляващият ДружестВото е длъжен да осиryРи пЁдставянето на относиматаинФормация от дъщерното дружество. както и на информация за вс"ч*" JKi'Io,,eH" 
"деп*" 

по 
"n. 

t lq.м. З от ЗГПЦК в 5_дневен срок от сключването им:

2. п!едсmвяf в комисията за финаfiсов надюр лротокола от заседанието на Съвета на директорите1ооективиращ овластителните решения по чл. l'I4, ал. 2 и 3 m ЗППfri, 
"'Й* iЙбоr"п д"п о, o"r"ruна лровежд:lле ва заседаниею.

/4/ Всеки член яа съвета може да поискаот председателя да свика заседание за обqьждане на отделниьлроси.

ВъзнsгрsrцеIlпi
Чл.З4 Възнаграrценията и тантиемите на члевовете наСъвета надиректорите, както и срокьт, m койтоса дьг)кtlми, задъ.,Dкително се определят от обцото събрание.

Свrlквrне r Кворум

:"r*11,S:.:.*' яа директори,]е се събира на редовни зэседirяия най-ма,lко веднъж на З месецаLъветът надиректорите се свиква от Председателя с писмена покана *о"rо 
" 

u"npu-r"nu 
" 

nonyu"nu о,
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всеки члея по елекгронна поща, врьчена на ръка или чрез препорьчало писмо не по-кьсно от 7 днй
преди датата на заседанието, и която съдържа времgIо и мястото на провеждането му и дневния ред,
Покана не се изисква, ако времето и мястото на провеждане на заседание е определено с решение на

Съвета на диреrоорите ва предходно заседание.

/2/ Указаната в ал, З покана трябва да съдържа данни зil д евIlия ред, мястоm и датата на заседанието,

освен ако тези обстоятелства са известни от предишнmо заседаяие на Съвета на директорите,
председателят опредеJв лице! отгоаорно за изготвяне на протоколите от заседанията на Съвета на

дирекгорите. Тези прmоколи се подписват от всички приgьствми членове, като се отбелязва как е

гласувал всеки от тях по разглеждilвите вълроси.

/3/ Съветьт на директорите може да провежда заседаlия и без предварително уведомление, доколкото
всички вегови членове са се gьгласили да пе слазват тази процедура и са се отка:вли от правото да

получат покана, Такъв отказ следва да бъде напраsен в писмена форма преди по време на или след

заседанието.

/4/ Съве"ьт на директорите може да взема решения и неприсъствено. в случай че всlлчки члевове са

зatявили писмено сьгласието си за решенfiето, За целите на вземане на решения неприсьствено, то

следвада бъде подписано от всеки член на съвета на директорите и изпратено по приет дистанционен

слособ-

/5/ Заседание на съвета на директорите може да се проведе и да се вземат в2uIидни решения и в

случаите, kогато връзката между члеяовете на сьответtия съвет се осьществява чрез хоrlфрентен

телефнен разговор или подруг подобен fiачllн, Участието в заседание по този иачин се счита залично

участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени, Взетите решения следва да бъдат

писмено потвърдени от участваците в заседанието1 възможно най-скор след това,

чл. Jб Съветьт на директорите може да прпема решения, ако присьстват най-малко % (една втора) от

членовете му, лично или представJUIвани от друг член на Съвета, НикоЙ присьсrмц член не може да

представлява повече от един отсъстващ.

Проmколп

Чл.37 /1/ За решевията на Съвета надиректорите се съставят протоколи, KoltTo се подписват отвсичк,l

членове, присьствали на заседаяието и се водят и сьхраняват от директора за врьзка с инвеститорите,

/2/ Пртоколите от заседанията ца Съвета на дирехторите представJIяват търговска тайна, Факги и

обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявчми или довфкдани до знанието на трети

n"ou 
"дu"aa"a"о 

по решение на Съвета на диреmорите, освен в случаите, когато информацията се

публикува в излълнение на законово изискваяе.

Оrговорt!ост

чл.38 /1/ членовете flа Съвета на дирекгорите дават гаранция за своеm управление в размер, определен

от Общото сьбрание, но не по-мако от тримесечнmо им брутttо Rьзяаграждение, в седемдневен срок

от избиранего им, За sнасянето, освобождазането п последиците от llевяасяне на mраЕцията се

прилагат рзпоредбите на чл. | 16в, aJt. 2-9 от ЗППЦК,

/2/ Члеtlовете на съвета яадиректорите отговарят солпдарно за вредите, които виновно са причинили

на Дружеството,

Иrпълвпте,'I€fi дпрек'ор

Чл.39 /l/ Изпълнителният дяректор има право да извършва всички действия и сделки, които са

свързани с дейяостта на Дружеството, По отношение rlа сделките, за сключването на които, сьглас!о

l5



тозп устав е необходимо решение на Съвета на lцректорите илll овластително решение на Общотоgьбрание, изпъл вителни яг директор ск,lючва сьщите след нмичието на сьответиото ршение.
/2/ Изпълнителният диреmор:

l. Организира изпълпението на решенията на Общото събрние на акциоцерите и яа съвета на
дирекгорите;

2. Орга,rизира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство! {хигурявастопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Смючва и прекратява трудовите договори със служителите на Лружеството;
4. Предсгавлява др}хеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона илп от съвЕгана дирекгорите.

Одитен комптет
Чл.d0 /l/ Дружестsото създава одитен комитет на основаfiие чл, 107 от закона за независимия
фяцансов одит,

/2/ Одитният комитет изпълнява следяите функции:
]. и,',формира съsеrа на дирекгорите за р€зултатите от задъJlжнтелния одит и пояснrва по какьв начинзадължителният одит е допринесъл за достоsерността на финансовото отчитане, както и ролята наодитния комитет в тозл процес;

2. наб4юдава процесите по фицансово отчитане и представя препоръки и предложения! зil да сегараIlтира неговата ефкгивност;

3, наблюдава ефеiтиsностIа на вътDешнi

"^ 
о"й"о;," ;;;;;;;; ;r;; ;;ffJ::;."HHli"'.Hj.X";li,i-,Ё"Ta ']а УПРаВЛеНИе На РИСКа И

4. яаблюдава задълrштелния одит ца годишните финансови отчети, вкJlючително неговотои]вършване. като взема предвид коястатациите и заключенията на комлсията по прил анек' на чл,26. ларагрф б от Регламен г { ЕС) Jф 5З7120l4;

5, пtrюверrм и наблюдава независимост,]

:i_:]:::'** и седма от *-""n -*1Т rlх':":i"Ё;?iý.*irъ;'ffъ:;;;ъ;.: ýхr"Т#3целесьоОразността на предоставянето на услуги изRья одцта на Дружеството по чл, 5 от същиярегламепт;

:л.:j::,11l_]_ 
за лроцедурата за подбор на регистирания одитор и препоръчва назначаването му сизключение на случаитеt когато Дружеството разполага с *orrucn" за пй""*дu*" на процедура залодбор; когато Дружеството разполага с комисия за лровФкДане яа лроцелYра за лодбор, одитнияткомитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от 

""i np"oruru на (JбщотосъОраяие на акционерите възлалане на одиторския анг:Dкимент в съответствие с л]искванията на чл,lб от Регламент (ЕС),М9 5З7l2О I4:

7. ) ведомява чреl своя председател комисия,]а и публичен надзор над регистрирани le одиlори. как]ои (Ъвета на дирекюрите *t всяко Jадено одобрение ло чл, 64. ал. i n 
"nl 

Ь'С, -, 3 oI Закона занезависимия финансов одит в 7-дцевея срок от датата на решението;
8. отчита дейtiостта си прд орaана по назначаване:

]_]ji}: J 1о". "л"9" "Мседател 
предоставя на Комисията за п}бличен надзор над регистриранитеодитори в срок до 3l чай годишен доклад за дейносгта си,

рдздЕл Iч
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ГОДИШНО ПРИК-ЦЮЧВЛНЕ. РЛ]ПРЕДЕЛЕНИЕ НД ПЕЧАЛБЛТЛ

Докумеfiтп по годишното прпкJlючвOяе п пров€рк0

Чл.41 Съветът на директорите съставя за изтеl(лата кмендарна година годишеп финансов отчет и
годяшеп доклад за дейността и гl,l представя на избраните m Общото събрание експерт_счетоводители
в срок до 90 дни от приключвансго яа финансовата година. За консолидирания годишен финансов
отчет срокьт е l20 дни.

Съдьржание па отчетд за управJIеняето
rlл.42 Годишният доклад за дейността и годишният консолидиран домад за дейността вмючва
достоверно изложение зal рa!}витпето яа дейността и сьстоянието на дружеството, мкто и друга
инфрмация съгласно Закона за счетоводството и ЗППЦК,

Проверк! fis годrшЕото прхкпючвsнс

Чл.43 /l/ При годишною приключване се проверява годишния финансов отчет от един или н,колко
регистирани одитори за дейяоспа на дружеството. Без тазп проверка годишяият фияансов отчет не
може да бъде приет.

/2/ Проверката има за цел да установи дiши са спазени изискванията за годишното лриключваfiе по
Закона за счетоводството. ЗППЦК и устава на Дружеството.

Нsзяsчrвsне пa проверптеJr

Чл,44 /l/ Регистрираrите одитори, които да проверят годишния финансов отчет, се определят от
Обцото оьбра!ие.

/2/ Когато Общото събраяие не е избрало регистрирани одитори до изтичане на ка]lендарната aодина,
по молба на Съвgга на директорите, те се назначават от съда-

Прпемsяе на mдхшния фхиапсов отчет

Чл.45 /l/ Съветьт на директорите свиква редовно годишно общо събрание за приемане на годишнпя

финансов отчет и за разпределение fiа печалбата на дружеството за предходната година.

/2/ Съветът на директорите представя провереllия и приет годишен финансов отчет в Комисияга за

финансов надзор и в търговския регистър на съответния съд.

/3/ Дружеството е дlьжно да разкрива публично годишнпя финаllсов отчет за дейността си в срок до
90 днu отзавършването нафинансовата година, каmо и консолидиран финансовотчет, когато е налице
освование зal изготвяне на такьв - в срок l20 дни от завърш&tнето на финансомта година.

Разпределенrе на печалбдта

Чл. 46 /l/ Дивиденти се изплаlцат само ако според проверения и приетсчетоводен отчет за съотаетната
година чистата стойност на имуществото, Ёамалева с дивидентите ll лихвите, подлежащи на
изплащане, е не по-маJlка от сумата на капитма ва дружеството, фяд "Резервен" и другите фондове,
които дружеството е длъr(но да образува ло закон или устав, По смисьла на предходното изречение
чистата стойност яа имуществото е разликата между стойността на праата и задъ]Dкенията на
дружеството сьлласно баланса му.

/2/Освен в случаите по м. З Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 40 О/о от печмбаm
за предходната година съгласно проверения и приет счетоводен отчет,

/3/ Дружеството може да разпредели като дивидент ло-ммко от 40 7о от печалбаm за предходната
годl]на съгласно проверения и лриет счетоводен отчет, ако е нмице някое от следяите условtля:

11



] , Приходите от продажби за финансоваm година, печаlбата от която подлФки на рzвлределяlе,
_ са се лонижили с повече от 25 О/о спрямо предходната финансова l одинаi2, печа,lбата за финансовата година. печалб"iч от *о"rо подrar*" 

"а 
ра]пкделяне. .jе е понижила

с повече от 40oz спрямо предходнаm фиfiмсова година;з, съmношението лихвен дълг/собствен калитал сьгласно финансовия отчеi за годинатц
печалбата m коrго по,цФки ва разпреде.ляне, надхвърля ].

/4/ Съветьт на директорите е длъжен да вкпючи в дневния ред на редовното годишно Общо събрание
или на др)го извъяредно обцо сьбрание до крдrt на годината точка за разпределяне надивидент,
/5/ общото събрание вземs решение за разлределение на печалбата с обикновено мнозинство от
лредставените акции с лраво на глас,

/6/ В случай, че като дивидент се рiвпределя по_малко от 40 О% от печалбата, без да € на,,]ице нrкое от
условиraта по ал. з, т- l_з то това решение следва да се вземе с мнозинство повече от 85 о% отпредставеняте акции с право на глас.

/?] Ако Общото събрани€_вземе решение за разлределяне на дивиденти, Дружеството е длъжно даизплати гласувания от обцото събра,lие дивидеttт в срок от 60 дпп, оr'дur"aо на вземането на
решението от проведено общото събрание, гласувало съответвото разлределяне наливидентн,

(Dоtд .Резервеп''
Чл.47 /l/ Дружеството образува фонд ''Резерв€н''.

/2/ Източници ва фонд ''Резервея'' са:

l. най-малко l/I0 от печмбата" когго се отделя, докаm средствата sьв фонда достигнат l/10 или по-mляvа част от капитаjа. определена от Обцоrо събрание;

2. Срдствата, получени над номинмната стойяост на акциите лри издавл]ею им;
3, Щруги източници, лредвидени по решение на Общою събрание.

Чл.48 Средствата от фонд ''Резервен. могат да се използват само з€l:

l. покривме на годишнаm заryба;

2, покриване назаryби от пр€дходни години;

З. увеличение_на капитма за средствата m фонд ,,Резервен'', надхвърлящи миниммлия размер,определен от Усmм или Общото събрание,

рлздЕJI ч
прЕкрлтявАно, ликвидлциrt и прЕоБрлзувАнЕ

Прекратяване в ляI.впдацпя
Чл.49 /1/ Дру(еството се прекратява:

l . по решевrе Еа Общото сьбраиие на акционерпте;

2. при обявямнето му в несъстоятелност;

3, с рецение на съда в предвидените от зllкона случllп.

/2/ След прекратяването дружеството се ликвидира по реда, установе8 в действащото законодателствоВсяка акция дава право на ликвидациояен дял, съразмерно с номинalлната стойност ва акцията.

Преобрsзувsне

]8



Чл.50 Дружеството се пребразува при спазване изяскмнията на ТЗ и Глаrа 8, Раздел 2 ог ЗПIПIК.

рлздЕJI \1

злключитF-пнIл рлзпорЕlFи
чл.5l за неуредените в тси устав случаи се прилаrа действащото закоr|одателство на Република
Бълaария.

Този Устав е приет от Общото събрание на ахционерите на,,Телематик Интерактив Бълaариt'' ДД,
проведено на 30,11.2022 г,

Заверен нs основsшяе 1,11, от Търговскпя закон:

Панова,

l9

законен лредставител на,.телемmик Интеракгив България" Ад


