
Стартира първично публично предлагане 

на акции на “ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
 

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане 
на 400,000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия 
клас акции като съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев предлагани 
на минимална цена от 50 лева всяка и максимална цена 75 лева всяка, съгласно 
Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от 
Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 77 - Е от 27.01.2022 г... 

Капиталът на Дружеството се увеличава от 4,000,000 лева до 4,400,000 лева, чрез 
издаване на 400,000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с 
единична номинална стойност от 1 лев. Не е възможно отклонение над горната 
граница на заявения за набиране капитал. При наличие на заявки за записване на 
повече от 400,000 акции от увеличението на капитала, едноличният собственик на 
капитала на Емитента, ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД ще предложи за продажба 
притежавани от него до 400,000 съществуващи акции на емитента при същите 
условия като акциите от увеличението на капитала. Всяка акция от новата емисия 
има номинална стойност от 1 лев и се предлага на цена не по-ниска от 50 лева и не 
по-висока от 75 лева. Всяка предлагана за продажба от ЕЛДОРАДО 
КОРПОРЕЙШЪН АД съществуваща акция на Емитента се предлага на цена не по-
ниска от 50 лева и не по-висока от 75 лева. Всички издадени от Дружеството акции, 
както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, 
поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на 
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.. 

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен 
посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., 
или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно 
от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на 
подписката, при спазване на нормативните изисквания. 

Официалният график на предлагането е оповестен в съобщението по чл. 89т. 

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично 
публично предлагане на акции на “ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ” ЕАД  е публикуван 
и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: 

• в офиса на Емитента: гр. София 1345, р-н Илинден, ул. Кукуш № 7, email: 

i.yankov@palmsbet.com , лице за контакт: Иван Янков,   всеки работен ден от 

9:00 до 17:00 часа;  

• в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. 

Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 937 98 65, лице за контакт: Галина 

Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.  

• Проспектът е достъпен и на интернет страниците на емитента 

(www.telematic.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „София 

http://www.telematic.bg/


Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов 

надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg). 

 

http://www.sis.bg/
http://www.fsc.bg/
http://www.bse-sofia.bg/

