АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ГРУП“ АД ОДОБРИХА ПРОЦЕДУРА
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ СИ
Книжата ще се предлагат на два транша –
януари и септември 2020 г.

TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP’S
SHAREHOLDERS APPROVE A PUBLIC OFFERING
PROCEDURE
Share will be offered in two Tranches – in January
and September 2020

На 16.01.2020 г. продаващите акционери в
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС
Груп) Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас
Шопов и „ЕЛАНА Трейдинг“, като мениджър
на предлагането, одобриха Процедура, по
която акционерите ще продават акции в
рамките на предлагането.

On January 16 2020, the selling shareholders of
Telelink Business Services Group AD (TBS Group)
Lyubomir Minchev, Ivo Evgeniev and Spas
Shopov and the IPO’s manager ELANA Trading
approved the Procedure, according to which the
respective shareholders will sell shares during
the offering.

Съгласно процедурата, книжата ще се In line with the above, shares will be offered on
продават на Българска фондова борса на два the Bulgarian Stock Exchange in two Tranches –
транша – през януари и септември 2020г.
in January and September 2020.
Предлагането на първия транш ще започне на
27 януари 2020 г. и ще продължи пет работни
дни, до 31 януари 2020 г. Максималният обем
акции, който може да бъде предложен в
рамките на този транш е до 14% от капитала
на ТБС Груп или до 1 750 000 броя. В първия
ден, ще бъдат предложени 850 000 акции (7%
от капитала на дружеството), а след тяхната
продажба – още до 850 000 акции. Всички
акции на продаващите акционери в рамките
на Транш 1 ще бъдат предложени на цена 7.60
лв. за брой.

The first Tranche of the offering will begin on
January 27 2020 and will span five business days,
up until January 31 2020. The authorized
maximum volume of the offering within this
Tranche is up to 14% of the share capital of TBS
Group, equivalent to 1 750 000 shares. The
selling shareholders will offer 850 000 shares
(7% of the Company’s share capital) on the first
day and another 850 000 shares after the former
batch is fully sold. All shares offered by the
selling shareholders within Tranche 1 will be
quoted at a price of BGN 7.60 per share.

Вторият транш на предлагането ще се
проведе през втората половина на месец
септември 2020 г., когато продаващите
акционери ще могат да предложат
непродаденото количество акции от Транш 1
(ако има такова) и още до 2 000 000 акции
(16% от капитала на дружеството).
Минималната цена, по която ще се предлагат
акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна
на 8.5 пъти EBITDA на една акция на ТБС Груп
към 30.06 2020 г. (на TTM база), минус
стойността на нетния дълг на една акция към
същата дата. Във всички случаи, цената на
предлагане при Транш 2 не може да е пониска от тази на Транш 1 – 7. 60 лв.

The second Tranche of the offering will be held
in the second half of September 2020, when the
selling shareholders will be entitled to offer the
unsold amount from Tranche 1 (if any) and
another 2 000 000 shares (16% of the Company’s
share capital). The minimum price at which
shares will be offered during Tranche 2 will be
equal to 8.5 times EBITDA per TBS Group share
as of June 30 2020 (on a TTM basis), minus the
amount of Net Debt per share as of the same
date. In any case, the offered price shall not be
lower than that of Tranche 1 – BGN 7.60.

Цялата процедура за продажба може да
намерите на следния линк:
https://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01
/TBSG-Offering-Procedure-16012020.pdf

The full Offering Procedure can be accessed via
the
following
web
link:
https://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01
/TBSG-Offering-Procedure-16012020.pdf

