
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, дъщерното
дружество „СиТи Интерактив” ЕООД сключи на 15.02.2023 г. следната сделка:

1. Предмет

„СиТи  Интерактив“  ЕООД  (лицензодател)  подписа  анекс  към  сключения  на
02.06.2021  г.  лицензионен  договор  със  „САУТ  КЕЙП  ИНВЕСТМЪНТС  ЛИМИТЕД“
(лицензополучател),  с  когото  лицензодателят  предоставя  неизключителни  права  върху
хазартни игри, включени в игрален софтуер, и игрална платформа LEOPARD OGP (online
gaming platform).

С анекса се променят следните параметри:

 в  допълнение  към  вече  договореното  възнаграждение  е  предвидено
възнаграждение за използването на игрална платформа LEOPARD OGP (online
gaming platform) – в размер на 1.5 % от брутните приходи от платформата;

 срокът на договора е удължен до 02.05.2031 г.

Промените във възнаграждението влизат в сила, считано от 01.03.2023 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:  „САУТ  КЕЙП  ИНВЕСТМЪНТС  ЛИМИТЕД“  (SOUTH  CAPE
INVESTMENTS LIMITED), дружество регистрирано в Кения под № C.91119, със седалище и
адрес на управление: P.O BOX 12505 G.P.O NAIROBI, UHURU HIGHWAY, BUILDING: LR.209/
9514, GRAND REGENCY,HOTEL.

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 „СиТи
Интерактив“ ЕООД, 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, което е
едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на
„СиТи Интерактив“ ЕООД.

По отношение на дъщерното дружество „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“:

Мило Стратиев Борисов притежава непряко повече от 25 % от капитала на „САУТ
КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, доколкото: притежава 36,31 % от капитала на ADVANCED
INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № C.120064), което дружество
притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, притежава 51 % от
капитала на „Р.С. Консулт“ АД, което дружество притежава 90 % от капитала на „Елдорадо
Корпорейшън“  АД,  което  дружество  притежава  25,51  %  от  капитала  на  ADVANCED
INNOVATION LIMITED (дружество, регистрирано в Кения с № C.120064), което дружество
притежава 99 % от капитала на „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

„Елдорадо Корпорейшън“ АД притежава непряко повече от 25 % от капитала на
„САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

4. Стойност и срокове

За използването на игрална платформа LEOPARD OGP (online gaming platform) – в
размер на 1.5 % от брутните приходи от платформата от платформата. Срокът на договора
е до 02.06.2031 г.

Дата: 15.02.2023 г.

С уважение: ______________________

Десислава Панова,

законен представител
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