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ОТНОСНО: Уведомление относно взети решения от проведено на 14.09.2021 г. присъствено
заседание на извънредно общо събрание на акционерите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп”
АД
Правно основание: Чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 и чл. 115в, ал. 4 ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото уведомяваме, че Извънредното Общо събрание на акционерите на “Телелинк
Бизнес Сървисис Груп” АД, проведено на 14.09.2021 г., взе следните решения:
1. Прие 6-месечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.
2. Взе решение за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база
приетия 6-месечен финансов отчет, както следва:
•

Вид на дивидента: паричен

•

Общ размер на дивидента /бруто/: BGN 10 250 000.00

•

Размер на дивидент за една акция /бруто/: BGN 0.82

•

Период на изплащане на дивидента: в съответствие със законово
предвидените срокове, но не по-късно от 60 дни от решението на Общото
събрание

•

Финансова институция, чрез която ще се изплаща дивидента: „УниКредит
Булбанк“ АД

•

Дата, към която се определя акционерният състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от
ЗППЦК: 28.09.2021 г.

В срока по чл. 59, ал. 1 от Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на
централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други
лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба №
8), Управителният съвет ще определи начална и крайна дата за изплащане на дивидента,
за което всички заинтересовани лица ще бъдат информирани с нарочно уведомление.
3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на
ГФО и КГФО на Дружеството за 2021 г.

4. Овласти Управителния съвет на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на
чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на
УС по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
5. Прие промени в Политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС.
На основание чл. 11, ал. 7 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към
възнагражденията, приетата от ОСА политика, с посочени в нея дата на приемането и
дата на влизането й в сила, както и резултатите от гласуването по нея е публикувана на
интернет страницата на дружеството и е достъпна на следния интернет адрес:
https://www.tbs.tech/documents/corporate-documents/
6. Взе решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение
въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.
7. Одобри схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството
на членовете на Управителния съвет на Дружеството.

С уважение:
14.09.2021г.
гр. София

Иван Житиянов
Изпълнителен директор
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

