
ДО  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА
КОМИСИЯТА  ЗА  ФИНАНСОВ  НАДЗОР,
РЪКОВОДЕЩ  УПРАВЛЕНИЕ  „НАДЗОР  НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От  „Телематик  Интерактив  България”  АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията  с  ЕИК  206568976,  със  седалище  и
адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш” № 7,
представлявано  от  Десислава  Пеева  Панова  –
законен представител

Основание чл.  17,  пар.  1  във връзка с  чл.  7  от
Регламент (ЕС) № 596/2014; чл. 100т във вр. с чл.
114а, ал. 9 от ЗППЦК

Относно сключена сделка по реда на чл. 114, ал.
3  от  ЗППЦК  от  дъщерното  дружество  „СиТи
Интерактив” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След надлежно  овластяване  от  Съвета  на  директорите  на  „Телематик
Интерактив България” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от
ЗППЦК във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, дъщерното дружество „СиТи Интерактив”
ЕООД сключи на 10.02. 2023 г. следната сделка:

1. Предмет

„СиТи  Интерактив“  ЕООД  (лицензодател)  подписа  анекс  към  сключения  на
10.02.2021 г.  лицензионен  договор  с  “Casino  Technology Georgia”  LLC
(лицензополучател),  с  когото лицензодателят предоставя изключителни права върху
нематериални активи - хазартни игри.

Срокът  на  договора  е  1  година,  като  е  предвидена  клауза  за  автоматично
подновяване, в случай, че някоя от страните не се противопостави.

С анекса бе променен крайният срок на договора до 10.02.2031 г.

2. Страни

Лицензодател: „СиТи Интерактив” ЕООД, с ЕИК 206387659, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.
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Лицензополучател: “Casino Technology Georgia” LLC, дружество регистрирано в
Грузия под № 404527614, със седалище и адрес на управление:  4 Georgia, Tbilisi, Didube
district, Agmashenebeli alley, N95, floor 6, Non-residential area N61 ..

3. Участие на заинтересовани лица/ свързани лица със заинтересовани лица

В сделката участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК,
доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете
в общото събрание на „СиТи Интерактив“ ЕООД притежават пряко или непряко поне 25
на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна
(чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

По отношение на дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД:

Мило  Стратиев  Борисов  притежава  непряко  повече  от  25  %  от  капитала  на
„Телематик Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 51 % от капитала на
„Р.С.  Консулт“  АД,  което  дружество  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 Интерактив България“ АД, доколкото: притежава пряко 49 % от капитала на
„Р.С.  Консулт“  АД,  което  дружество  притежава  90  %  от  капитала  на  „Елдорадо
Корпорейшън“  АД,  което  дружество  притежава  92.59  %  от  капитала  на  „Телематик
Интерактив България“ АД.

„Р.С. Консулт“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на „Телематик
Интерактив България“ АД, което притежава 100 % от капитала на „СиТи Интерактив“
ЕООД.

По отношение на насрещната страна:

Мило  Стратиев  Борисов  притежава  непряко  повече  от  25  %  от  капитала  на
“Casino Technology Georgia” LLC, доколкото: притежава 51 % от капитала на „Телематик“
АД, което дружество притежава 65,36 % от капитала на „СиТи Гейминг“ АД; притежава
51 % от капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което притежава 34,64 % от капитала на „СиТи
Гейминг“  АД,  което  дружество  е  едноличен  собственик  на  капитала  на  “Casino
Technology Georgia” LLC.

Росина  Стратиева  Борисова  непряко  повече  от  25  %  от  капитала  на  “Casino
Technology Georgia” LLC, доколкото притежава 49 % от капитала на „Телематик“ АД,
което дружество притежава 65,36 % от капитала на „СиТи Гейминг“ АД; притежава 49 %
от  капитала  на  „Р.С.  Консулт“  АД,  което  притежава  34,64  %  от  капитала  на  „СиТи
Гейминг“  АД  което  дружество  е  едноличен  собственик  на  капитала  на  “Casino
Technology Georgia” LLC.

„Р.С.  Консулт“  АД  притежава  пряко  повече  от  25  %  от  капитала  на  “Casino
Technology Georgia” LLC.

Заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 7,
т.  2  от  ЗППЦК  е  Десислава  Пеева  Панова,  която  е  законен  представител  на  „Р.С.
Консулт“ АД – юридическо лице, което непряко притежава повече от 25 % от капитала
на „СиТи Интерактив“ ЕООД и непряко притежава повече от 25 % от капитала на “Casino
Technology Georgia” LLC.
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4. Стойност и срокове

Размерът  на  възнаграждението  на  лицензодателя  зависи  от  реализираните
бъдещи  приходи  от  използването  на  игрите.  Същото  се  изчислява  по  определен  в
договора начин, като месечното възнаграждение представлява 80 % от реализираните
приходи. Срокът на договора е до 10.02.2031 г.

Дата: 10.02.2023 г.

С уважение: ______________________

Десислава Панова,

законен представител
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