
ДО ЗАМЕСТНИК_ПРЦСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ

,,НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"

,,БълrАрскА ФондовА БорсА" Ад

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От ,,Телематик Интерактив Бьлrария" АД, вписано в

Търrовския регистьр към Аrенция по вписOанията с

ЕИК 206568976, сьс седалице и адрес на управление:
rр, София, ул. .,Кукуш" N9 7, предсгавлrвано от

Десислава Пеева Панова закояен представител

Осхование чл. 17, пар, 1 във връзка с чл

Регламент (ЕС) N9 596/2014j чл. 10От във вр

114а, ал. 9 от ЗППЦК

7от
с чл.

Относно сключени сделки по реда ва чл. 114, ал. З от

ЗППЦК от дъщерните дружества ,,СиТи Интерактив"

ЕООД и Palmsbet curacao B.v.

1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След намежно овластяванё от Съвета на директорите на,,Телематик Интерактиа

Бълrария" АД (дружестsо майка) по реда на чл, 174, ал. З, т, 1, б. ,,6" от ЗППЦК, дъщерните
дружесгва,,СиТи Интеракгив" ЕООД и Palmsbet Счrасао B,v сключиха на 13.01.202З r. следните
сделки:

доrовоо за отсьпване на неизмючителни пDаsа въохчхазаотни иrои:

Предмет

,,СиТи Интерактив" ЕООД (лицензодател) отсгьпsа на Palmsbet Счrасао B,v.
(лицензополучател) неизключителни права върху нематериални активи, а именно върху

хазартни игриl вклюqени а иrрален соФryер Elephant RGs. Правата, които се отстъпват, са:

използване на иrрите и предлаfането им до крайни потребители чрез следната интернет

страница wWW,palmsbet,pe

Уговореното месечно възнаграх(дение е в размер на 9 Уо от бруrните приходи от игрите

Правата подоговора се отсгьпватза 2 (две) години.
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Сделката е сключена в интерес на двете страни

Страни

Лицензодател: ,,СиТи Иятерактив" ЕООД с ЕИК 206З87659, сьс седалице и адрес на

управление: гр, София, ул, ,,Кукуш" N9 7.
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Лицензополучател: Palmsbet curacao B.v., дружесгво регистрирано сьrласно законите

на Кюрасао, с реrистрационен номер 162056, сьс седалице и адрес ва управление: Emancipatie

Вочlечаrd oominico F. "Don" Маrhпа З1, Счrа9ао.

,,Елдорадо КорпореЙшън" М притежава непряко повече от 25 Уо от капитала на,,СиТи

Интерактив" ЕООД,

З. Участие на заинтересовави лица/  свьрзани лица сьс заинтересовани лица

В предложената 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 сьбрание на,,СиТи Интерактив" ЕООД притежават пряко или непряко пове 25 на сто

от rласовете в общото сьбрание на юридическо лице, което е насрещна сrрана  palmsbet

Счrасао B.v, (чл. 114, ал. 7, т. 2 отЗППЦК), както следва:

По отночJение на дьщерното дружество,СиТи Интерактив" ЕООД:

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повечё от 25 %  от капитала на,,СиТи
Интерактив" ЕООД, доколкото: притежава пряко 51 %  от капитала ва,,Р.С, Консулт" АД, което

дружество притежава 90 %  от капитала на ,,Елдорадо Корпорейшън" АД което дружесгво
притежава 92.59 %  от капитала на ,,Телематик ИtI rеракrив Бълrария" АД което е едноличен

собственик на капитала на дъщерното дружество.

Росина Стратиева Борисова лритежава непряко повече от 25 %  от капиlала на,,СиТи

Интеракrив" ЕООД доколкото: притежава пряко 49 %  от калитала на ,,Р.С. Консулт" АД което

дружество притежава 90 %  от капитала на /Елдорадо Корпорейшън" АД, което дружесrво
притежава 92.59 Уо от капитала на,,Телематик Интерактив Бълrария" АД което е едноличен

собственик на капитала на дъщерното дружество.

,,Р.С. Консулт" М притежава нелряко повече от 25 %  от хапитала на ,,СиТи Интерактив"

Еоод,

По отношение на дьцерноrо дружество Palmsbet Счrасао B.v.:

Мило Стратиев Борисов притежаза непряко повеqе от 25 %  от капитала на PALMSBET

cURAcAo B.v,, доколкото: притежава лряко 51 %  от капитала на,,Р.С. Консулт" АД, което

дрYжесrво притежава 90 %  от капитала на ,,Елдорадо НорпорейчJън" АД ко€то дружество
притежава 92.59 %  от капитала на ,,Телематик Интеракгиа България" А,iЦ което е едноличев

собсrвеник на капитала на дъщерното дружест8о.

Еоод,
,,Р.С. Консулт" М притежава непряко повече от 25 %  от капитала на ,,СиТи Интерактив"

,,Елдорадо КорпореЙшън" АД притежава непряко повече от 25 %  от капитала на,,СиТи

Интерактиs" ЕООД.
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Росина Стратиева Борисо8а лритежааа непряко повече от 25 %  от капитала на

PAIMSBET cURAcAo B.v,, доколкото: притежава пряко 49 Уо от капиli| ла на,,Р.С. Консулт" АД
което дружество притежава 90 %  от капитала на,,Елдорадо Корпорейшън" А& коетодружество

притежава 92.59 Уо от капитала на ,,Телематик Интерактив Бълrария" АД което е едноличен

собствениц на капитала на дъщерното дружество.

4. Стойност и срокове



Уrовореното месечно аъзнаграждение е в размер на 9 %  от бруrнrте приходи от игрите

Правата ло договора се отсьпватза 2 (две)години,

ll. договор за отстьпване на нёизключителни права въDхч платФорма за онлайн иrри:

1. Предмет

,,СиТи Интерактив" ЕООД (лицензодател) отсгьпва на Palmsbet curacao B.v.
(лицензополr]ател) неизмючителни права върху нематериални активи (личензирани

продукти), а именно върху компютърен приложен соФryер  игрална платФорма за онлайн

хазартни иrри, а именно онлаЙн иrрална платФорма LEoPARD oGP (опliпе gamin8

рlаtfоrm).Правата. които се отстьпват/  са: използване t] а лицензираните продукти и

предлагането им до крайни потребители.

Уговореното месечно възнаlраrцение е в размер на 1.5 %  от брутните приходи от

ллатФормата. Правата по договора се отстьпватза 2 (две) години.

Сделката е сключена в интерес на двете страни

2. Страни

Лицензодател:,,СиТи Интерактив" ЕООД, с ЕИК 206З87659, сьс седалице и адрес на

Yправление: rр. София, ул.,,Кукуш" N9 7,

Лицензололучател: Palmsbet curacao B,V,, дружество реrистрирано сьгласно законите

на Кюрасао. с реrисграционен номер 162056l сьс седалище и адрес на управление: Emancipatie

Boulevard Dominico F. "Dоп" Martina З1, cura9ao.

З. УчасIие на заинтересовани лица/  сьрзани лица сьс заинтересовани лица

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 rласовете

в общото сьбрание на ,,СиТи Интерактив" ЕООД притежават пряко или непряко поне 25 на сто

от гласовете s общото сьбрание на юридическо лице, което е насрещна страна  Palmsbet

Счrасао B.V. (чл. 114 ал. 7, т. 2 отЗППЦХ), както следва:

По отношение на дъцерното дррt(есrво ,,СиТи Интеракrив" ЕООД|

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 %  от капитала на ,,СиТи

Интерактиа" ЕООД доколкотоi притежава пряко 51 %  от капитала на ,,Р.С. Консулт" АД което

дружество притежава 90 %  от калитала на,,Елдорадо Корлорейшън" АД което дружесгво
притежава 92,59 %  от капитала на,,Телематик Интерактив България" АД хоето е едноличен

собсгвеник на капитала на дъщерното дружесгsо,

Росина Стратиева Борисова притежава непряко повече от 25 Уо от капитала на.,СиТи
Интеракти8" ЕООД доколкото: притежава пряко 49 %  от капитала на ,,Р.С Консул] '' АД което

дружество притежава 90 %  от капитала на ,,Елдорадо КорпореЙшън" АД което дружесrво
притежа3а 92.59 %  от капrтала на ,,Телёматик Интерактив Бълrария" АД което е едноличен

собсгвеник на капитала на дъщерното дружество.

,,Р.С. Консулт" М лритежава непряко ловече от 25 %  от капитала на ,,СиТt4 Интерактив"
Еоод

з/4



"Еrдорадо 
Корпореlщъв" АД прите,iава непряко повече от 25 %  от капитала на,СиТи

Интерактив" ЕООД.

По отношение на дъцервото дружеово Palmsbet Счrасао B.v.:

Мило Стратиев Борисо8 притежава непряко повече от 25 %  от капитала на PAIMSBET

СURАСАО В.v., доколкото: притежава пряко 51 %  от капитала на ,,Р.С. Консулт" М което

дружество притежава 90 %  от капитала на / lЕлдорадо КорпореЙчJън" АД което друх(eсlво
притежаза 92.59 %  от капитала на ,,Телематик Интерактив Бълrария" АД което е едноличен

собсrвеник на капитала на дъщерното дрркество.

Росина Стратиева Борисова притежава t lепряко повече от 25 %  от капитала на

PAIMSBET cURAcAo B.v., доколкото: притежава пряко 49 %  от капитала на ,,Р.С. Консулт" АД
което дружестsо притежава 90 %  от капитала на.,Елдорадо Корпорейшън" АД, коетодружество

притежаOа 92,59 %  от капитала на ,.Телематик Интерахтив Бълrария" АД което е едноличен

собсrвеник на капитала яа дъщерното дружество.

Еоод.
,,Р.С. Консул/ 'АД притежаба непряко повече от 25 %  от хапитала на ,,СиТи Интераrrив"

4, Стойнос, и срокове

датаi 1з,01.202з г

С увах(ение:

Десислава Г]анова,

законен пре.qставител

,,Елдорадо Корпорейшъв" АД притежава хепряко поsече от 25 %  от капитала на,,СиТи

Интерактив" ЕООД.

Уrовореното месечно аъзнаrрахцение е в размер на 1.5 %  от брутните приходи от

платформа] il, Праваiа по доrовора се отстьпват за 2 (две) rодини.


