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ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 на КФН 

на „Телематик Интерактив България” АД към 31.12.2022г. 
 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

 

През периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. няма промяна в лицата, упражняващи контрол 
върху „Телематик Интерактив България” АД. Публичното дружество се контролира от 
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, което към 31.12.2022 г. притежава дванадесет милиона 

акции от капитала на „Телематик Интерактив България” АД или 92,59%. 

 

1.2.  Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на 
дружеството в несъстоятелност. 

 

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „Телематик 
Интерактив България” АД, както и на дъщерните му дружества.  
 

1.3.  Сключване или изпълнение на съществени сделки. 
 

През отчетния период на 2022 г. не са сключвани съществени сделки, както и не са 
изпълнявани такива различни от основната дейност на дружеството или разрешени от ОСА. 

 

1.4.  Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие 

 

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и/или разваляне на 
договор за съвместно предприятие от „Телематик Интерактив България” АД.  

 

1.5.  Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

 

През отчетния период няма промяна на одиторите на „Телематик Интерактив България” АД и 
дъщерните му дружества. На Общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2022 г., е взето 
решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, одиторско дружество № 032, да 
извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов 
отчет на „Телематик Интерактив България” АД за 2022 г. 

 

1.6.  Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска 
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството 

 

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, 
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена 
на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „Телематик Интерактив България” АД. 
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1.7.  Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество 

На 20.10.2022 г. „Телематик Интерактив България“ АД придоби собствеността върху 100% от 
капитала на новоучреденото дружество в Кюрасао – PALMSBET CURACAO B.V. Дружеството е 
придобито по номиналната стойност на акциите му, като стойността на сделката е 1000 евро. 

През отчетния период не е налице друга покупка, продажба или учреден залог на дялови 
участия в търговски дружества от „Телематик Интерактив България” АД или негово дъщерно 
дружество.  

 

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да 
притежават публично предлагани ценни книжа. 
Справка за движение на цената на ценните книжа преизчислена на база взетото решение за 

увеличение на капитала със собствени средства. 
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Информация по чл. 12, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 

  

„Телематик Интерактив България” АД оповестява вътрешна информация чрез 
информационната платформа x3news.com, достъпна на адрес - 

http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=63d56d8520ff6 както и на корпоративната страница на 
дружеството, на електронен адрес - https://telematic.bg/  

   

 

 

 

    За “Телематик Интерактив България” АД:    ............................... 

30.01.2023 г.  

                                                                                    Лъчезар Петров 

                                                                            /Изпълнителен директор/ 
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