ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИК

RULES FOR VOTING
BY PROXY

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

AT A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP AD

В случай на представителство на акционер в
общото събрание на акционерите на
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
(„Дружеството“), на основание ЗППЦК,
пълномощното за участие в общото
събрание на акционерите следва да бъде
писмено, изрично и да отговаря на
законоустановените
изисквания
за
пълномощно за представителство на
акционер
в
общото
събрание
на
акционерите на публично дружество.

In case of representation of a shareholder in the
general meeting of shareholders of Telelink
Business Services Group AD (the “Company”),
pursuant to POSA, the power of attorney for
participation in the general meeting of
shareholders should be in writing, explicit and
meet the statutory requirements for power of
attorney for shareholder representation in the
general meeting of the shareholders of a public
company.

В случай че упълномощителят е юридическо
лице, пълномощното се подписва от
законния представител на юридическото
лице. Пълномощникът представя документ
за самоличност, оригинал на актуално
удостоверение за търговска регистрация на
съответното юридическото лице - акционер
и изрично писмено пълномощно за
конкретното
общо
събрание
със
съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

In case the principal is a legal entity, the power
of attorney shall be signed by the legal
representative of the legal entity. The proxy
shall present an identity document, original of
a current certificate of commercial registration
of the respective legal entity - shareholder and
an explicit written power of attorney for the
specific general meeting with contents under
art. 116, para. 1 POSA.

В случай на представителство на акционер
на Дружеството от юридическо лице пълномощник,
освен
документ
за
самоличност
на
представляващия
дружеството - пълномощник, се представя и
оригинал на актуално удостоверение за
търговска регистрация на съответното
юридическо лице - пълномощник, както и
изрично,
писмено
пълномощно
за
конкретното
общо
събрание
със
съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

In case of representation of a shareholder of
the Company by a legal entity - proxy, in
addition to the identity document of the
representative of the company - proxy, an
original of a current certificate of commercial
registration of the legal entity - proxy, as well as
an explicit written power of attorney with the
content under art. 116, para. 1 POSA.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК
преупълномощаването
с
правата,
предоставени на пълномощника съгласно
даденото му пълномощно, както и
пълномощно, дадено в нарушение на

Pursuant to art. 116, para. 4 POSA, the reauthorization with the rights, granted to the
proxy according to the given power of attorney,
as well as a power of attorney, given in violation
of the provision of art. 116, para. 1 POSA are
null and void.

разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са
нищожни.
Удостоверението за търговска регистрация,
както и пълномощното за представителство
в общото събрание на акционерите,
издадени на чужд език, трябва да бъдат
съпроводени с легализиран превод на
български
език,
в
съответствие
с
изискванията
на
действащото
законодателство. При несъответствие между
текстовете, за верни се приемат данните в
превода на български език.

The certificate of commercial registration, as
well as the power of attorney for
representation at the general meeting of
shareholders, issued in a foreign language,
must be accompanied by a legalized translation
into Bulgarian, in accordance with the
requirements of applicable law. In case of
discrepancy between the texts, the data in the
translation into Bulgarian are considered
correct.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
представя образец на писмено пълномощно
на хартиен и електронен носител, заедно с
материалите
за
общото
събрание.
Образецът
на
пълномощно
е
на
разположение и на електронната страница
на дружеството, секция „Общи събрания на
акционерите“
https://www.tbs.tech/documents/generalmeetings/. При поискване, образец на
писмено пълномощно се представя и след
свикване на общото събрание на
акционерите.

Telelink Business Services Group AD presents a
sample written power of attorney on paper and
electronic media, together with the materials
for the general meeting. The sample power of
attorney is also available on the company's
website, section "General meetings of
shareholders"
https://www.tbs.tech/documents/generalmeetings/. Upon request, a sample written
power of attorney shall be submitted after
convening the meeting of the general meeting
of shareholders.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД ще
получава и приема за валидни уведомления
и пълномощни по електронен път на
следната електронна поща: ir-tbs@tbs.tech,
като към електронните съобщения следва да
е
приложен
електронен
документ
(електронен образ) на пълномощното.
Пълномощните
следва
да
бъдат
представени на Дружеството не по-късно от
последния работен ден, предхождащ деня
на общото събрание.

Telelink Business Services Group AD will receive
and accept for valid notifications and powers of
attorney electronically on the following e-mail:
ir-tbs@tbs.tech, as the electronic messages
should be accompanied by an electronic
document (electronic image) of the power of
attorney. The powers of attorney should be
presented to the Company not later than the
last working day preceding the day of the
general meeting.

Пълномощникът има същите права да се
изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото
представлява. Пълномощникът е длъжен да
упражнява правото на глас в съответствие с
инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното. Ако в пълномощното не се
посочва начин на гласуване по отделните
точки от дневния ред, в него трябва да се

The proxy has the same rights to speak and ask
questions at the general meeting as the
shareholder he/she represents. The proxy is
obliged to exercise the right to vote in
accordance with the instructions of the
shareholder contained in the power of
attorney. If the power of attorney does not
specify the manner of voting on the individual
items on the agenda, it must state that the

посочи, че пълномощникът има право на proxy has the right to decide whether and how
преценка дали и по какъв начин да гласува. to vote.
Едно лице може да представлява повече от
един акционер на общото събрание. В такъв
случай, пълномощникът може да гласува по
различен начин по акциите, притежавани от
отделните акционери, които представлява.
Акционер може да упълномощава член на
Управителния съвет на Дружеството, само
ако изрично е посочил в пълномощното
начина на гласуване по всяка точка от
дневния ред.

One person may represent more than one
shareholder at the general meeting. In such a
case, the proxy may vote differently on the
shares held by the individual shareholders
he/she represents. A shareholder may
authorize a member of the Managing board of
the Company only if he/ she has explicitly
indicated in the power of attorney the manner
of voting on each item on the agenda.

Ако бъдат представени повече от едно
пълномощно, издадени от един и същ
акционер, валидно е по-късно издаденото
пълномощно. Ако до започване на общото
събрание дружеството не бъде писмено
уведомено от акционер за оттегляне на
пълномощно, то се счита валидно.

If more than one power of attorney issued by
the same shareholder is presented, the power
of attorney issued later shall be valid. If by the
beginning of the general meeting the Company
is not notified in writing by a shareholder for
withdrawal of a power of attorney, it is
considered valid.

Ако акционерът лично присъства на общото
събрание, издаденото от него пълномощно
за това общо събрание е валидно, освен ако
акционерът заяви обратното. Относно
въпросите от дневния ред, по които
акционерът
лично
гласува,
отпада
съответното право на пълномощника.

If the shareholder personally attends the
general meeting, the power of attorney issued
by her/ him for this general meeting is valid,
unless the shareholder states otherwise. With
regard to the issues on the agenda on which the
shareholder personally votes, the respective
right of the proxy shall cease to exist.

Настоящите правила са приети от
Управителния съвет на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД на 10.05.2021 г. на
основание чл. 16, ал. 3 от Устава на
Дружеството, във връзка с изискванията
на чл. 115, ал. 3 ЗППЦК.

These rules are adopted by the Managing board
of Telelink Business Services Group AD on
10.05.2021 on the grounds of art. 16, para 3 of
the Articles of Association of the Company in
relation with the requirements of art. 115, para
3 POSA.

