ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕ
РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ СЪДЪРЖАЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Настоящото Допълнение към Резюмето се изготвя на основание чл. 18, т. 1, б. „б“ на Делегиран Регламент (ЕС)
2019/979 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент
и на Съвета и включва неодитирана консолидирана финансова информация за 2019 г., отразена в подаденото
уведомление за финансово състояние на Емитента на консолидирана база към 31.12.2019 г.
ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ Б – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЕМИТЕНТА
Резюмето следва да бъде възприемано като въведение към Проспект за допускането до търговия на регулиран пазар
на емисия акции с ISIN BG1100017190 на Емитента “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, LEI код
894500RSIIEY6BQP9U56 и адрес България, гр. София, в. з. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център
Ричхил, Бл. Б, ет. 2., уеб-сайт www.telelink.business.
Проспектът е одобрен от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) с решение № 1249-ПД/28.11.2019 г., а
Допълненията към него - с решение № 1331 – ПД/ 23.12.2019 г. и решение № 238 – ПД/26.03.2020 г.
Всяко решение за инвестиции в Предлаганите Акции следва да се основава на задълбочен прочит на целия
Проспект. Инвеститорите следва да имат предвид, че цената на Предлаганите акции може да падне и те да загубят
изцяло или частично стойността на инвестираната в тези акции сума.
Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето (включително негов превод), ако то е
подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на Проспекта или, четено заедно с другите части на
Проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение
дали да инвестират в такива ценни книжа.
Всеки ищец-инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може, съгласно съответното
национално законодателство, да поеме разноските за превод на Проспекта преди началото на съдебното
производство.

ДОПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЗЮМЕТО СЛЕДВА ДА ДОПЪЛНИ РАЗДЕЛ Б: „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЕМИТЕНТА“, ПОДРАЗДЕЛ: „КАКВА Е ОСНОВНАТА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕМИТЕНТА?“
Отчет за доходите (хил. лв.)
Съвкупни приходи
Оперативна печалба/загуба
Нетна печалба/загуба
Годишен ръст на приходите
Оперативен марж
Нетен марж
Доход на акция (лв.)
Счетоводен баланс (хил. лв.)
Съвкупни активи
Съвкупен собствен капитал
Нетен финансов дълг
Отчет за паричните потоци (хил. лв.)
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
Нетни парични потоци от финансова дейност

2019
110,328
9,802
8,152
-5.19%
8.88%
7.39%
0.65
31.12.2019
54,115
7,784
4,162
2019
3,096
4,657
-8,818

