ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на TBS Group receives clearance to start trading on BSE
акции на БФБ
Дружеството планира да предложи първи The Company plans to go forward with the first
транш на предлагането през м. юни 2020 г.
tranche of the offering as early as June 2020
В следствие на одобрено Допълнение към
Проспекта за допускане на емисия акции на
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) до
търговия на регулиран пазар, потвърдено с
решение на Комисията за финансов надзор от
26.03.2020 г., Дружеството получи покана за
определяне на дата за стартиране на търговия на
Българска фондова борса (БФБ).

Following the approval of a Supplement to the
Prospectus for the admission of shares issued by
Telelink Business Services Group AD (TBS Group) to
trading on a regulated market, confirmed by
resolution of the Financial Supervision Commission on
March 26 2020, the Company was invited to set a date
for the launch of its trading on the Bulgarian Stock
Exchange (BSE).

„Въз
основа
на
полученото
одобрение
възнамеряваме да актуализираме процедурата за
продажба и да предложим първи транш от
предлагането при първа подходяща възможност“,
заяви изпълнителният директор ТБС Груп Иван
Житиянов. „Предвид ситуацията на продължаващо
извънредно положение във връзка с COVID-19,
планираме да започнем предлаганего през м. юни,
като се надяваме, че това ще осигури достатъчно
време за нормализиране на положението и
спокойна подготовка на Дружеството и
инвеститорите”.

“Based on the obtained approval, we intend to update
the share offering procedure and carry out the first
tranche of the offering at first appropriate possibility”,
stated TBS Group’s CEO Ivan Zhitiyanov. “However, in
the context of a continuing state of emergency relative
to COVID-19, we intend to initiate the offering in June,
hoping that this will provide enough time for the
situation to normalize and for the seamless
preparation of the company and investors”.

Въпреки ситуацията, към настоящия момент
ръководството
няма конкретно измерими
индикации за съществени негативни ефекти върху
финансовото състояние и планираното развитие на
бизнеса и финансовите показатели на Групата.

In spite of the situation, at the moment the
management has no specifically quantified indications
for a substantially negative impact on the financial
position and planned business development and
financial outlook of the Group.

Като организация с развита ИТ инфраструктура и
висока степен на дигитализация на процесите,
Групата провежда ефективна работа от дистанция.
Взети са и всички необходими мерки за
безопасност и резервно осигуряване при работа на
място и полеви дейности. На тази основа е
осигурена непрекъснатост на работния процес при
максимално запазено ниво на ефективност.

As an organization with advanced IT infrastructure and
a high level of process digitalization, Group works
efficiently in a remote environment. Comprehensive
measures have also been implemented to ensure the
safety and backup of on-site and fieldworks. On the
above basis, the Group has secured an uninterrupted
working process with maximum preservation of the
level of efficiency.

„Настоящата ситуация илюстрира ясно полезността
на предлаганите от ТБС решения, като прави
гъвкавите корпоративни мрежи, дигитализацията и
резервното осигуряване на данните и процесите и
средства за дистанционно обслужване и
колаборация по актуални от всякога“, коментира
Житиянов.

“The current has illustrated clearly the benefits of
solutions offered by TBS, making flexible enterprise
networks, data and process digitalization and backup
and remote service and collaboration tools more valid
than ever before”, commented Zhitiyanov.

„Кризата с COVID-19 безспорно е негативно
явление и е трудно да говорим за извличането на
ползи от нея от морална гледна точка. Въпреки
това считаме, че тя ще допринесе за нарастващо
осъзнаване на ползите и интереса към продуктите
и услугите, които предлагаме.“

“The COVID-19 crisis is clearly a negative phenomenon
and it’s hard to talk about benefiting from it form a
mora point of view. However, we anticipate that it will
lead to an increase in the awareness and demand for
the products and services we offer.”

Дружеството ще продължи да следи отблизо
развитието на епидемията от COVID-19 и нейните
последици, както от гледна точка на дейноста на
Групата, така и с оглед на изпълнимостта на
сроковете и дейностите по планираното
предлагане. В тази връзка, ръководството запазва
готовност
за
тяхното
адаптиране
при
необходимост и своевременното предоставяне на
информация с цел защита на интересите на
заинтересованите инвеститори.

The Company will continue to monitor closely the
development of the COVID-19 epidemic and its
consequences with regard to both the Group’s
business and the feasibility of terms and activities
relative to the planned offering. With this regard, the
management remains ready to adapt the latter in the
case of necessity and to provide timely information in
the best interest of prospective investors.

