
 
TO: 

THE GENERAL ASSEMBLY OF  

SPEEDY AD 

 

THE FINANCIAL SUPERVISION 

COMMISSION 

 

THE BULGARIAN STOCK EXCHANGE AD  

 

DECLARATION 

ДО: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  НА 

„СПИДИ” АД 

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

 

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

The undersigned Teodora Todorova Kantutis, 

UCN 7204166290, in my capacity as a member of 

the Audit Committee of “SPEEDY” AD, UIC: 

131371780,  

 

On the grounds of Article 107, para 4 of  

the Independent Financial Audit Act /IFAA/ 

 

HEREBY DECLARE THAT: 

 

1. I am not an executive member of a body of 

management or control or employee of the the 

enterprise of public interest. 

2. I am a person who is in lasting commercial 

relations with the enterprise of public interest.  

3. I am not a member of a body of 

management or control, procurator or employee of 

a person under item 2. 

4. I am not a person related to another 

member of a management or controlling body or 

to a member of the audit committee of the 

enterprise of public interest in the meaning of на § 

1, point 41 of the Additional Provision of the 

IFAA in connection with § 1, point 41 of the Tax-

Insurance Procedural Code. 

 

Аз, долуподписаната Теодора Тодорова Кантутис, 

ЕГН: 7204166290, в качеството си на член на 

Одитния комитет на “СПИДИ” АД, ЕИК: 

131371780, 

 

на основание чл.107, ал.4 от Закона за 

независимия финансов одит /ЗНФО/  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. не съм изпълнителен член на орган на 

управление или контрол или служител на 

предприятието от обществен интерес; 

2.  съм лице, което е в трайни търговски 

отношения с предприятието от обществен интерес; 

3.  не съм член на орган на управление или 

контрол, прокурист или служител на лице по т. 2; 

 

4.  не съм свързано лице с друг член на орган на 

управление или контрол или с член на одитния 

комитет на предприятието от обществен интерес по 

смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби 

на ЗНФО във връзка с  § 1, т. 3 от Допълнителните 

разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 

 

 

I am aware of the fact that I bear criminal liability 

under Art.313 of the Penal Code of the Republic 

of Bulgaria for false declarations made 

hereinabove 

 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в 

настоящия документ, нося наказателна 

отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на 

Република България. 

 

 

Дата/Date: 28.05.2021 

 

 

 

Декларатор / Declarer:      _________________________ 

Teodora Todorova Kantutis / Теодора Тодорова Кантутис 
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