Информация по Приложение 11 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за
проспектитепри публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и други емитенти
1. Гамакабел АД е регистрирано в търговския регистър с Решение № 595/20.05.1997 г. на
Смолянски окръжен съд под № 51, том 96, стр.156 по ф.д. № 971/1995 г.
Капиталът на дружеството е разпределен в 1 200 000 броя безналични акции с номинална
стойност един лев. Всички 1 200 000 броя акции на ГАМАКАБЕЛ АД са от един клас и дават
еднакви права на своите притежатели. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в
Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял .
2. Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрацията му в "Централен
депозитар" АД. Няма ограничение за получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер
при прехвърлянето на ценните книжа.
В Устава на ГАМАКАБЕЛ АД не са предвидени особени права и привилегии по акциите.
Акциите на Дружеството могат да се продават само на регулиран пазар на ценни книжа, когато
страната по сделката е юридическо лице или едноличен търговец. Ограничението не се прилага при
продажба на акции от страна на акционери-физически лица.
3. Настоящите акционери-юридически лица, които притежаван над 5% от акциите и
упражняват контрол върху дейността на дружеството са:


“Маренго Трейдинг” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, общ.
Средец, ул. Достоевски № 6, ет. 2, ап. 5, Булстат № 131015478, Дан. № 1220165589.
Дружеството притежава 516 494 бр. акции с номинална стойност 1 /един/ лев,
представляващи 43.04% от гласовете в общото събрание на “Гамакабел” АД и



Tradespot investment LTD - British Vigrin Islands. Международна търговска компания на
територията на Британските Вирджински острови, 125 Мейн Стрийт, Пощ. Код 144, Роуд
Таун, Тортола, B.V.I с рег. № 533656. Дружеството притежава 576 494 бр. акции с
номинална стойност 1 /един/ лев, представляващи 48.04% от гласовете в общото събрание
на “Гамакабел” АД.

4. Няма акционери със специални контролни права.
5. Дружеството има служители, които са и акционери. Осъществява се контрол при
упражняване на тяхното право на глас.
6. Няма ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой
гласове , краен срок за упражняване правата на глас или системи, при които със сътрудничеството
на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на
акциите.
7. На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Общото събрание на акционерите може да изменя и допълва Устава на Дружеството,
както и да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите. ГАМАКАБЕЛ АД се
управлява от 3-членен Съвет на директорите.
9. Членовете на Съвете на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от
вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на
управление на изпълнителния директор.
Право да взема решение за издаване или обратно изкупуване на акции има Общото
събрание на акционерите при спазване изискванията на ЗППЦК.
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10. Не са подписвани съществени договори от страна на ГАМАКАБЕЛ АД, които ще
породят действие, ще се изменят или ще се прекратят поради промяна в контрола на Дружеството
при осъществяване на задължително търгово предлагане.
11.При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите без виновност от
тяхна страна, на същите се изплаща обещетение в размер на едномесечното им възнаграждение. В
случай на виновност, съгласно сключенита договори с управителните органи, при прекратяването
им, те възстановяват три месечни възнаграждения на Дружеството.

Изп.директор:
/Н.Джеврев/
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