ТБС ГРУП ПРЕДСТАВИ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ TBS GROUP PRESENTED IN FRONT OF
ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ INVESTORS THE FORTHCOMING OFFERING OF
СИ НА БФБ
ITS SHARES ON BSE
На 16.01.2020г. Телелинк Бизнес Сървисис
Груп АД (ТБС Груп) представи пред
инвеститори
предстоящото
публично
предлагане на акции на Дружеството, което
ще стартира на 27 януари. На събитието, което
се проведе в офиса на ТБС Груп присъстваха
представители на големите институционални
инвеститори в България – пенсионни и
взаимни фондове, банки и инвестиционни
посредници, които имаха възможност да се
запознаят с ключовите лица от екипа на ТБС
Груп и да чуят техните виждания за бизнеса на
Дружеството и очакваното му развитие.

On January 16 2020, Telelink Business Services
Group AD (TBS Group) presented in front of
investors the forthcoming public offering of the
Company’s shares, which will start on January
27. The event held at TBS Group’s office was
attended by representatives of the major
Bulgarian institutional investors, including
pension funds, banks and investment
intermediaries, who had the opportunity to
meet the key management of TBS Group and get
to know their views of the Company’s business
and outlook.

Изпълнителният директор на ТБС Груп Иван
Житиянов разясни основните решения, услуги
и пазари, които развива Групата, и акцентира
върху силния екип и ориентираната към
клиента бизнес култура като едни от основите
на конкурентните й предимства в региона и в
глобален аспект. Бяха представени и
вижданията на ръководството за целевото
бъдещо развитие на приходите и печалбите
на Групата, както и някои от основните
пазарни възможности, с които се свързва
очакваният растеж.

TBS Group’s CEO Ivan Zhitianov elaborated on
the Group’s major solutions, services and
markets and emphasized the strong team and
client-centric business culture as some of the
major pillars of the its competitive advantages in
the region and on a global scale. He also
provided guidance on the targeted future
development of the Group’s sales and earnings,
as well as some of the major market
opportunities behind targeted growth.

Мениджърът на емисията ЕЛАНА Трейдинг
представи Процедурата, по която тримата
най-големи акционери Любомир Минчев,
Иво Евгениев и Спас Шопов ще предложат на
инвеститорите на Българска фондова борса
общо до 30% от акциите на Дружеството в
рамките на два транша – през януари и
септември 2020 г.

The IPO’s manager ELANA Trading presented the
Procedure, according to which the three biggest
shareholders Lyubomir Minchev, Ivo Evgeniev
and Spas Shopov will offer to investor on the
Bulgarian Stock Exchanhe up to a total of 30% of
the Company’s shares in two Tranches – in
January and September 2020.

Презентацията на ТБС Груп от събитието
може да намерите на следния линк:
http://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/
Long-Investor-Presentation-200116-0949-B.pdf

The TBS Group presentation displayed on the
event can be accessed via the following web
link:
http://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/
Long-Investor-Presentation-200116-0949-B.pdf

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

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

