
дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и о,говаря пред кредиторите с
имуществото си, Дружеството не отговаря за зад,ьлженията на акционерите си, Аtrцио;ерите
отговарят за залълженияm на Др}rкеството До размера на дължимите Сречý/ залисаните акции

члЕн 2
ФиDма. седалпще в АдDес па УпDавленхе яа ДDчжеството

2,1 Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата 
.тЕлвмАтик интЕрдктив

БЪЛГАРИЯ' ЕАД. Фирмата може да се изписва и с латински букви какrо следва: ''Te]ernatic
Interactive Bulgaria" EAD.
2l, Седалицето и адресът на управление наДРУЖЕСТВОТО са: гр, София, район Илинден, п,к,
1З,15, ул, ,.Кукуш" Nо 7.
2,3,Щружеството може да открива представителства и монове в Реrryблика България и в
чужбина.

устАв
Еа

"ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
("Дружеството")

члЕн 1
()бпIп

члЕн 3
пDедмет Ед дейност на ДD!экеството

члЕц 4
соок rra Дпикеството

члЕн 5
РегистDлDая калитs_п- Акшлrr

Предметът на дейност на Дружеството е:
Организиране и провФI(цане яа онлайн залагания (след получаване на необходимия лиценз) и
всички други дейности незабранени със закон,

4.1, flружеството се учредява за неолределен срок,
4,2, ,Щружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите
на приложимите закони и натози Устав (наричан по-до-,lу ,,Устав'').

5.1. Дружеството е с капитал в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева.
5,2. Капиталът е разпределев в 4 000 000 (четири милиона) броя обикновени поименни
безналични акции с право на глас! с номинаJIна стойност от по ] (един) лева всяка, Капи,r.алът на
дружеството е внесен изLцло.
5.3, Акциите на дружеството са прехвърляеми правц регистрирани по сметки в центрaцния
регистър на ценяи кни)ка, воден от Центмен депозитар АД.
5,4.всяка акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и на
ликвидационен дял! съразмерни с номинмната й стойност.

5.5, Удостоверителни документи за притежаваните акции|
(а) Всеки Дкционер има право да по-lучи удостоверителен документ за лритежавапите от него
Акции,



(б) Удmтоверителните документи за притежавани акции се издават от Центрмен делозитар дД,
чрез подаване на заявление към член на Депозитаря.
5.6, Книгата на акциОнерите се воли от IJeHTpa,leH делозитар ДД.

tl,]IEH 6

IlD€rв,ьD]lяпо иа Дliцлп

6.1. Прехвърлянето и залагането на акции от капитltла l.]a Дружеството се иrвършва чрез
ргистрация на прехаърлянето или змоaа в центмния регистър на ценни книжа1 воден от
Централен депозитар ДД,
6.2. Акциите на Друкеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при
сл;вване на изискванията на действащото закоllодателство за сделки с безнмнчни ценни книжа

члЕн 7
увелячавапе и ндмдляване rlа РегпстDпDаншя капхтал

7, i , Капитмът на Др}хеството ltloжe да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, чрез:(а) издаване на нови акции;
(б) \,величававе на номиналната стойност на вече издадените акции;
(в) преврьшане на облиlачии в акции
7,2, С решението за увеличаване на капитала се определя:
(а) размера на увеличението;
(6) видът на акциите, с ко9то се увеличава капитма;
(в) стойността на вноскнте, който тябва да се направят за Jаписванgго им, коя I() не моr(е да е
по-ммка от 25оlо от номиfiaшната стойно{.]т на акциятаi
(г) краен срок за записване и изллащане на новоиздадените акцииl(л) краен срок, след изтичането на който правото наакционерmеда лридобиятакции от новаm
емисия! съответстващи на техния дял в капигма се погасява;(е) минимацната продаrкна цена на придобиване на новлте акции, в случай че се продават на
цена по-висока от номинмната им стойност:
(ж) преlмета на апортната вноска. лицсlо, което я лравй и номиlliчtната стойност на акциите.
предос lавени среш) lезивноýка.всл}чайна}величениснакапигалачре}непаричнивноски,
(з) дали в случай, че новите акции не са записани изцяло. капиталът се увеличава само със
записаните акции.
7,з. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции! която съответс| ва на яеговия
дял в капитма пр)еди увеличаването, преди крайния срок. определен s решението ло член 7,2,
който не можедабъде по-кратък отедин месе ц след обя sя ването втърлоs;кия регисlър на покана
за записване на акциите, Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за
увеличаване на капитма в търговския релистър, Ако в определеяия срок тоsа право не се
упражни, то преминава върху другите акционери, които имат право да го упражнят в срок m
един месец от изтичането на срока, определен в решението по Член 7.2, Дко в определения срок
това право не с€ упражниj то сс погасrва, Правото на акционерите ло изречение първо от
настоящия член може да бъде ограничено riли да отпадне с решение на Общото събрание.Ъ този
случай Съветът на директорите представя пред общото събрание докпад относно причините за
отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите
акции. дкциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на член 7.з се
предлагат на тt€ти лица при условия п ред определени от Общото Събрание, Когато новите
акции не бъдат залисани изцяло от акционерите или трети лица, капитмът се увеличава само със
стойността на записаните акции, ако ршението на Общото събрание за увЙчавансто допуска
такава възможност,
7,4. Срещу записаните акции акционери.iс са мъжни да направят вцоски, покриващи стойността
на акциите, както е определено в решението за увеличаване на капитма. Вноскиlс следва да
бъдат изплатени в срок от З0 (тридесет) дни след тяхното записване, освен ако а решението за
увеличааане на капиl.fiа пе е определен друг срок, който не може да б.ьде по-дълы.огдае години
от вземането на решението ]а увеличение на капитма. Вноските могат да бъдат внесени



наведнъж или на части според условията, предаидени в решението за увеличаване на капитatла.
паричнrтrе вноски се превеждат в банкова сметка на Дружеството, а апортните вноски, ако има
такива, се извършват по начина, определен в Търговския закон,
7.5. Капиrмът може да бъде увеличен под услоsие, че акциите бъдат закупени от определени
лица на определена ценц както и cpeu{v облигации на Дружеството,
7,6, капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печмбата в
капитал, Решението на ОбщФто Събрание за увеличаване на капитztла по този начин се не ло-
к-ьсно от З (ти) месеца след приемане на годишния счетоводен отчетза изтеклата година, Новите
акцйи се разпределят меriцу Акционерите съразмерно на участието им в капитма до
увеличаването.

7.?, капитапът може да се наммиi
(а) с наммяване на номиналната стойност на акциите;
(б) ,rрез обезсилване на акции,
Капrгмът може да бъде наммен за покриване на заryби, в случай на недостиг на средства във
фонд "Резервен". Намаляваяетосе извършвас р€шеяие на Общото събрание, В решениетотрябва
да се съдържа целта на намltляването и начинът, по който ще се извърши.
7.8, Акциlтге могат да се обезсилват при$удително или след изr':упуването им от Др}жеството,
при условияm, предвидени в търговския закон,
7,9. Акции могат да се обезсилват в следниrc случаи:
(а) аължимаm вноска от даден Акционер не е изlцло изплатена и той бъде измючен от
Дружеството по отношение на тези акции;
(б) наммен е регистрираният капитал;
(в) изменена е номиналната стойност на акциитеi

члЕн 8
оогапи на лрtтсествоr,о

,Щружеството има следните органй на управлевие:
(а) Общо Събрание /Едноличния собственик на капиталri
(б) Съвет на дирекгорлrте;

члЕн 9
ПDавомощпя на Обшото

9.1. общото Събрание се състои от всички акционери с право tla глас, лредсmвени лйчно или
чрез лълномощник, оыlастев чрез писмено пълномоцно, Акциоверите, или техните
пълномощници, имат в Обцото Събрание толкова гласа, колкото акции имат в каllитlша на
Дружеството,
9,2. Обцото събрание;
(а) изменя и допълва Устава на Дружествоl(t;
(б) определя основните насоки за дейносгm на ДIrужеството;
(в) увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството и издава облигации;
(г) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
(l) определя броя, избира и освобоr(дава членовете на Съвета на директорите
(е) определя възнаграждението на членовете на Съвета ва директоритеl вtоlючително правото им
да получат час1' от печалбата на Дружество,го! както и ла придобият акции и облигации на
Дружеството;
(ж) назначава и освобояqцава дипломирани експерт сче,] оводител и;
(з) одобрява баланса и годйшния счfiоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения
експерт-счетоводителl и взема решение за разпределяне на печrrлбата, за попълване яа фонд
"Резервея" и за изплащане на дивиденти:
(и) взема решения за освобоя(даване от отговорност на членовете на Съвета яа дир€кl.оритс след
приемане на отчета за дейносlта им;
(й) назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелвост;



(к) взема решения и ло други въпрос, предоставени в неговата компfiентност ol закона или
Устава,

ч"rIЕн 10
н Място яа обпlото събDанll€

10.1. Обrчото Събрание се свиква от съвеm на диркгорrтге, Общото събрание може да бъде
свикано и по искане на акционери, които повече от ти месеца приIежават акции,
представляваlци поне 5 ва сто от капитаJlа по реда на LL,leH l0.З,, букм 'в' по-долу, Общото
събрание се провея(да най-ммко веднъж гоДишно в седllлицето на Дружеството, Свикването се
извършва чрез покана, бявена в търговския регистър, Свикването може да стане и само с
писмени покани до акционерите.
l0,2. Съветът на дирекгорите свиква редовно Общо Събрание най_ммко веднъrк годишно, в
срок до шест месеца след приключването на предходната финансова година.
l0,З. Съветът на директорите свиква извънредно Общо Събрание в случай, че:
(а) предходното Общо Събрание е взело такова решение;
(б) такова събрание е разумяо и необходимо за олазване интересите яа,Щружествulо;
(в) такова събрание се иска писмено от акционери, които повече от три месеца l,риlсжават
акции, прелставляващи поне 5 на сто от kалитма на Дружестsото. Такова искане трябва да
съдържа причините и целите на това събрание и се внася като пред,rожение, Пред,,lожението се
изпраща до Съsета на директорите с препорчана поца. В този случай Съветът на дирекIорите
свиква Общото Събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването Еатакова искане.
(г) Дружеството реализира заryба равняваща се на 1/2 или повече от регистрирания капитал,
като в този случай Общото събрание следва да се проведе не по-късно от три месеца от
установяване на заryбите; или
(л).Щружествотоенеплатежослособнозапериодпо-дълъготl4(четиринадесет)дни,
l0,4, Всяка покана за Редовно или извънредно Обпtо Събрание включва фирмата и седалището
на Дрl,rксството. sида на Общото събрание, Дневния ред и конкретни пре/aцожения .la 

решения!
времето и мястото за провеждането му.

члЕн rl
пDоIячане на обшото сьбDанпе

I l ,l. Присъстващите на общото Събрание акционери или техните предсmвители се подписват
на присъствен списък, който съдържа следните детайли:
(а) ако акцйонерът е юридическа личност, неговата фирма и седмище;
(б) ако акционерт е физическо лице, неговото/нейното име, адрес и ЕГН;
(в) номинмнаm стойност на акциите на аl(ционера които му дават право на глас,
I ] ,2, Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Обцото Събрание
и от лицето изготвящо пртокола на събранйето (по_долу наричано ''Секреrар''),
ll,J Акционерите упрaDкняват своите права на Общото Събрание личнu или чрез
упълномощеfiите си представители, Копие от пълномощните на представителите се предстаsят
на Секретаря за архивите на Дружеството,
l 1.4, На всяко свое заседание Общото Събрание избира Председател, Секретар и едно или
повече лица за преброители ва гласовете ("преброители'').
l l ,5. Проюколът от общото събрание съдържа:
(а) името и седмището на Дружествоrо;(б) мястото и датата на лровеrцане на Общото Събрание;
(ф името ва Председателя на общото Събрание, имената на Секретаря й Преброителите,
както и имената на всички присъствaши лица, които не са акционери (членове на Съвста на
директорите или други лица);
(г) описание на дискусиите по отделните ючкя на дневния ред;
(д) решенията на Общото Събрание с указване броя на гласовете за] против и въздържltлите



11.6 Предложенияm и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на обцото
Събрание се прилагат кьм лротокола. Протоколът 

"" 
подпис"" Ы Се*рa*р", Прaд""дчr"п" nu

общото събрание и прброиrелlrте (ако такива са били избрани)-
l1,7 Разходите за, участие в Общото събрание на всеки акционер се понасят t;l самия него.
доколкото общото събрание яе е решлutо друго с единодушие.

l2,_l. Общото Събрание има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото
Събрание толкова акции, колкото са необходими за формирането 

"а ""o""nca"oro, 
прaд""д""о

за вземането на решенията, предвидеяи в дневния ред на Общото събрание, Общою Събрание е
законно. ако има кворум и изйскванията за свикването Mv са били спазени
12,2, Решението на Общото събрание o.noa"u n,rra"a""" и допълнение на Устава на
Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сrлла след вписването им в Търговския
регистър. Увеличаване и нам;шяване на капитаlа, лреобра]уване на Дружеството. избор и
освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликв}цатори имат действие от
влисването им в Търговския регистър,

чJЕн 12
Квопчм л

члЕн lз
сьвет на дяоектоояте

l3,l, Съветьт на дирекrорите се състои от (3) три лица. Първият състав на Съвета на лиректорите
се избира за срок от З (т?и) години, а следващите - за срок от 5 (пет) години, Членовете на Съвета
надиректорите се назначават и освобоцдават от д,lъжност от Общото събраfiие и могатда бъдат
преизбирани без ограничение. Членове яа Съвета на диреIсорите трябва да бъдат дееспособни
физически лица или юридически лица,
1З.2 Не може да бъде член на Съвета на диреmорите лице, което е бriло член на управителен
или на контролен орган в дружество! когато то е прекратено поради несъстоятелност през
последните дае години! предхощдаци датата на р9шението за обявяване в несъстоя,гелност и са
останми неудоалетаорени кредитори.
l3.3 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задъJlжениrt н9:,аsисимо от
вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето tla право на управление и
представителство на някои оттях, Членовете на съветите са дпъжни да изпълняват функциите си
с грих(ата на добър тьрговец в интерес на дружеството и на всички акционери н да пазят
търговските ,гайни fiа Дружеството и след като престанат да бъдат .{ленове на съвета на
директорите. Членовете на съsета на директорите нямат право от свое или от ччждо име да
извършват търговски сделки! да участват в търговски дружества като яеограничено отговорни
съдружtlици. както и да бъдат прок!ристи. управители ипи членове на съвети на друI и лружества
или кооперации. когато се извърщва конкурентна дейност на дружеството, докопкото общото
събрание не е разрешило това с решение! взето единодушно. Забраната по предходното

изречение не се прилага за участие под каквато и да е форма в тьрговсtrи дружества! ако
дружеството и дружество, което извършва конкуре тната дейност имат едни и същи крайни
собственици,
l3,4 Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето уllравление в
размер. определех от общото събрание, но не по-мilлко от f-месечното им бр}тно
възнагр:Dкдевие, Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облилации на
дружеството- членовете на съветите отговарят солидарво за вредите, които са причинили
виновно на дружестаото. всеки от членовете на съотаетния съвет може да бъде освободен от
отговорност, ако сс установи, че няма вина за настъпилите вреди,

члЕн 11
поедставитслпа влlст



Съветът на директорите избира съгласно решенията на Общото събрание едив иJlи повече от

11"ý ]1i"llilll]'" ще бьдат лредставители и ще имат правото да представляват дружеството.Lъветът на директорите взема решение, относно начина на представителството на дружеството.

компетеятrrост на Съвета на дпоекторпте

J5.1 Съветьт на директорите взема решения в рамките на своята компетентност съгласно този,став и в съответствие с решенията на Общото събрание и с прилохимото право, Съветът на
директорите ще контролира, управлява и отговаря за ежедневяата дейност на Дiружеството,15.2 Съветът на директорите:
(а) изготвя годйшния отчет за дейността на Дружеството и предlожението за разllределениен_а печапбаtа и rи прелаlа la одо{5рение наОбшоюсьбрание:
lUl приема лравила за работата си и избира председател и заместник председател на Съвета на
диреl{торшге;
(в) организира изпълнението на решенията на Обцото събраяие;(г) орrанизира дейносIта на дружеството и осъществява управлението и осигурявастоланисванего и ола]ване]о нd и\4)шесlвото v):
{д) изпълнява ф}нкциите. които са м\ възложени от закона или Общото събрание.

]5.З СъветьJ_на директоритеr\ao*" ru "n"a""u посочените по_долу сделки само съгласво
решение на Общото събрание, взето с единолчшие;
(а) прехвърляне ь,Iи предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;(б) разпорещдане с активи, чиято обща стойност лрез текущата годr'"ч 

"io**rpn" 
norouu"nruот стойността на активите на дружеството съгласно лоследния зачaр"" aодrr"п счетоводен

(в) поемане на задължения !ши предоставяне на обезпечения към едно лице или к,ьм свързапи
лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на
дружеството съгласно последния заверен rодишен счетоволен отчет,

члЕн lб
заседаяхя fiа съвета на диDектоDхте

l6, ], Съветьт на диреkторите се свиква на заседalния от председателя lци заместник l lредседателяна Съвета на директорите лоне веднъrк на три месеца чрез лисмена покана, полччена о,г
члевовете му. Председателят е длъхен да свика Съвета на директорur" 

" 
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член на Съвета на директорите.
16.2. Заседанията се водят от председателя и се смятат за редовни, ако всички членове на Съвета
на диреюорите са надлежно покавени и повече от по-:lовината от неговите членове присъстват
лично или са представени от друг член на Съвеm на директорите, лисмено упълномощен за това,
всеки члев мохе да представлява само елин неприоъстващ член-
16,з, Указаната в 16.1 покана трябва да съдържа данни за дневния ред, мястоtсl и датата на
заседанието. освен ако тези обстоятелства са известии от лредишноrо заседание на uъвета на
директорите, Председателят определя лице) отговорно за изготвяне на протоколите от
заседанията на Съвета на директорите, Тези протс,коли се лодлисват о, 

"au"*n 
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членове, като се обелязва как е гласуs&q асеки от тях ло разглеп(даните въпроси, Към протокола
се прилагат представените на заседанието докупlенти и писмените пъJlномоlпни ()т
неприсъстващите членове, Протоколите се водят в отделна Протоколна кпига за Съвета на
дирек-lориле. kоя]о се сьхранпва la срок ol 5lпе1) iодини,
16,4, Съвеьт на диреl{торите вземi] решения с обикнФвено мнозинство от присъстващите и

l,p:i:r"*"" членове на Сьsета на директорите1 доколкото законът tпqи разпоредби,.е на тозиустав не прелвиждат нешо различно,
16,5, Съветът на директорите може да прове)rrда заседания и без предварително увсдомление,доколкото всички негови членове са се съгласили да не спазват тази лроцiлура и са се оrказа"иот правото да получат покана, Такъв отказ следва да бъде направен в писмЬна фuрrо преа, повреме на или след заседанието,



]6,6. Съвегьт на директорите може да взема решения и нелрисъствено, в случай че всички
членове 0а заявили писNlено съгласието си за решението, за целите на вземане на решения
неприсъствено е достатъчно решението ца бъде подписано от вuеки член на Съвета на
диреmорите и излратено по факс до Председателя на съвета на дирекIорите.
16,7, Заседание на Съвета на директорите можо да се проведе и да се вземат вмилни решения и
в случаите, когато връзката между члоновете на съответния съвет се осъцествява чрез
конферентен телефонен разговор или по друг лодобен на,{ин, при условие че членовете,
участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заg€лание по
този начин се счита за лично учас,lие, като изискванията за кворум следва да бълат спIвени,
Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието! аъзможно

най-скоро след това,

члЕн 17
и3пълнителен дпDектоо

отношенията между Дружеството и члевовете на Съвета надиректорите се уре]rqдаl.с договор за
възлагане на управлението, кФйто се сrслючва в писмена фор]!lа от името на Дружей воrо чрез
председателя на Съвета на директорите или от улъ.]lномощено от председателя лице,

члЕн 18
поекDагяване па дDчlкес,r вото

Дружеството се прекратява при условията и ло реда, предвидени в Търювския закон,

члпн 19
годtlшпо пDпк,'Iючване и DазпDеделепие на печалбпте

19,1 Годишното прикпючване и рaLзпределението на печалбите се извършват съгласно
разпоредбите на Българското законодатеJlство,
19.2 !ивиденти и лихви по чл. 190, м, 2 от Търговския закон се изплащат carмo ако според
проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойнос,г на имуществото,
Hallмeнa с дивидентите и лихвlrте, лодлежащи на изплащане. е не по-мaL,lка от сумата на
капита-ла на дружеството, фонд "резервен" и другmе фондове, които дружествоlо с дl,ьжно да
образува по закон лulи устав, По смисъла на лредходното изречение чистата стойност на
имуцеството е разликата NIеr(ду стойността на лравата и задълженията надружеството съгласно
бапанса му.
19.3 Дко Обцото събрание взсме решение за разпределяне на дивиденти, Дружеството е
длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент до края на кмендарната гФдина,
през която е проведено обцото събраяие, гласув:lло съответното р€Lзпределяне на дивиденти,

члЕн 20
ПDовеDка на годпшкото поиключване

20.1 Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-
счетоводители, Проверката има за цел да установи дми са спазени изискванията на Закона за
счетоводството и устава за годишното прикпючване
20,2 След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите
проверява годишния счетоводен отчет! изготвя докпад за дейността и предложение за

разпределение на лечалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Без
проверка на експерт_счето водител и годи ш ният с четоводен отчет не може да се приемеотобщото
събрание, Провереният и приет годишен счетоводея отчет се обявява в Търговскr, рсl.ис.lър.

члЕн 2r
Фонд ''Рез€Dвен



друя(еството образува фоtц "резервен'' със сума, възлизаlла на не по-ммко от l0oz от капитала
на Дрlэкеството. Дружеството може да добавя към фонд 

llРезервен'' ежегодно сума, определена
от Общото събрание по прелпожение на Съвсrа надиреrгорЙ. Фонд ''Резервен;'ще се попълва,
поддържа и използва съгласно рдlпоредбите на Търговския закон,

члЕн 22
Рдзпп

Въпросиrе, които не са ур€дени в този Усга!, се ур€ждат от Търrовския *rKoH и всички други
приJlожими захони на Регryблика България,
Настоящият Устав е приет от Едволичния собствеиик на капmалs на дрр(есгвото на l2,07.202l
година и се подписа, както следва:

1.'Е_цдор.4до Ад:


