КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
Днес на 10.03.2017 г. (десети март две хиляди и седемнадесета година) в
административната сграда на „ДАНОН СЕРДИКА” АД, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, находяща се на адрес: гр. София, ул.
„Охридско езеро” № 3 в присъствие на комисия в състав:
1.

Антония Борисова Николова-Савова, с ЕГН: 7604143895, в качеството му на
председател на Комисията

2.

Елена Велимирова Несторова, с ЕГН: 8505022833, в качеството му на член
на Комисията

3.

Димитър Иванов Иванов, с ЕГН: 8912315887, в качеството му на член на
Комисията;

се извърши изтегляне на печелившите участници и резервните печеливши
участници от промоционална кампания, организирана от „ДАНОН СЕРДИКА” АД –
„Кажи Да на Данонино промоцията“, наричана по-долу за краткост „Кампанията”.
Кампанията е проведена в период от 02.02.2017 год. до 01.03.2017 год. във
всички филиали на „Билла България“ ЕООД на територията на Република България,
посочени в Приложение № 2 към официалните правила за участие в промоционалната
кампания. „Билла България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, бул. „България” № 55, представлявано от управителите Ваня Динкова
Динева-Странджева и Бойко Митков Сачански,
Правилата за участие в Кампанията са публично оповестени и достъпни за целия
период на интернет страницата: www.activia.bg
Наградният фонд в промоционалната кампания „Кажи Да на Данонино
промоцията“ се състои от общо:
-

8 /осем/ броя тротинетки Kettler, които спечелилите участници могат да
получат при условията, посочени в т. 5 от официалните правила за участие в
промоционалната кампания.

На комисията бяха предоставени всички изпратени писма, съдържащи подадени
талони за участие в промоционалната кампания от потребители на всеки от 108-те
филиала на „Билла България“, включени в кампанията.
След като се увери, че писмата не са били разпечатвани, както и че по тях няма
следи от външна намеса, в резултат на която подаден талон за участие в кампанията от
страна на потребител, е могъл да бъде изваден преди момента на съставяне на този
протокол, в 15:00 ч. Комисията пристъпи към изтегляне на печелившите участници и
техните резерви в съответствие с официалните правила на Кампанията.
Талоните от всички писма бяха събрани и разбъркани, след което на случаен
принцип бяха изтеглени 16 /шестнадесет/ талона – 8 печеливши и 8резервни печеливши.
По реда на изтегляне подателя на първия изтеглен талон се обяви за печеливш, а
подателя на следващия талон за резервен печеливш участник в промоционалната
кампания.
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Резервен печеливш

Рени Божилова
Ивелина Иванова
Екатерина Димитрова
Искра Стоянова
Йордан Кънев
Даниела Янкова
Донка Иванова
Павлина Петкова
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Пепа Пенева
Тяна Гечева
Иванка Господинова
Невена Лумпарова
Галина Инджова
Даниела Малакова
Десислава Цветанова
Росица Митева

Процедурата по изтегляне на спечелилите участници и техните резерви
приключи на 10.03.2017 г. в 16:00 часа.
Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на интернет
страницата: www.activia.bg в съответствие с правилата за участие в Кампанията.
10.03.2017 г.

Антониа Савова

Гр. София

/председател/
Елена Несторова
/член/
Димитър Иванов
/член/
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