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КОМИСI{ Я ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

до

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

до

ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ

,,Телематик Интерактив България" АД, със седалище и адрес на управление гр, София,

ул. ,.Кукуш" N9 7. с ЕИК 206568976, представлявано от председателя на Съвета на директорите

Десислаsа Панова

Правно основание: чл, ll2д от Закона за публичното предлагаве на ценни книжа

(зппцк)

oтHocнoi Разкриване на информация за обция брой акции с право на гjlас. както и за

размера на капитма към края на месеца. през който е осъществена промяната в капитала на

,,Телематик Интерактив България" А,Щ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считано от 08.08.2022 г. акциите на.,Телематик Интераюив България" АД издадени в

изпълнение на взетото рецение на 2З.06.2022 г. от общото събраяие на акционерите ще се

търryват на,,Българска фонлова борса" А,Щ при следните параметри:

 Ьмитент: Телематик Интерактив България АДСофия;

 ISlN Kol на емисия ra:  ВС l l000l42l] ;

 Борсов код на емисията: TIB;

 Размер на емисията преди увеличението: 4 320 006 лв.;

 Размер на увеличението: 8 640 0l2 лв.;

 Размер на емисията след увеличението: l2 960 0l 8 л в.;

 Брой акции след увеличението: l2 960 0 ]  8 акции;

 Номинална стойност на една акция: 1,00 (един) лв.
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в законово определения в чл. ll2д от Зппщк срок, Ви уведомяваме, че в резултат на
увеличение на калитала със собствени средства1 са записани и разпределени 8 640 0l2 (осем
милиона шестстотин и четиридесет хиляди и дванадесет) броя нови, обикновени. безнмични.
лоименни акции. с Право на глас и с номина.,lна стойност I  (един) лев всrка. Предвид това. към
края на месец юлл1 2022 l., р!вмерът на капитала на дрчжеството се е променил от 4 320 006
(четири милиона триста и двадесет хиляди и шест) лева на 12 960 0l8 (дsанадесет милиона
деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) лева разпределен в 12 960 0l8 (дванадесет
милиона деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) броя обикновени, безналични.
поименни акцииl с право на глас и с номинмна стойност от l (един) лев всяка.

 Вид акции: оьикновени. поименни. Ьезналични с право на глас

С чважение,

Десислава Панова

председатеr на С

..Телематик Интерактив Бълг
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