
 

 

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА  UPDATED PROCEDURE 

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ НА „ТЕЛЕЛИНК 
БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД 

FOR THE SALE OF SHARES OF  
TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP AD 

  

Днес, 16.09.2020 г., в гр. София, между: Today, September 16th, 2020, in the city of Sofia, 
among: 

  

I. ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ, с постоянен адрес 
гр. София, община Столична, ж.к. София парк № 7,   

I. LYUBOMIR MIHAILOV MINCHEV, with a permanent 
residence in the city of Sofia, Sofia Municipality, 7 Sofia 
Park str.,   

II. СПАС ТОШЕВ ШОПОВ, с постоянен адрес гр. София, 
община Столична, ул. Фритьоф Нансен 17, ет. 5, ап. 9,  

II. SPAS TOSHEV SHOPOV, with a permanent residence 
in the city of Sofia, Sofia Municipality, 17 Fridtjof 
Nansen str. fl. 5, ap. 9, 

III. ИВО ЕВГЕНИЕВ ЕВГЕНИЕВ, с постоянен адрес гр. 
Враца, община Враца, ул. Река Лева 58, вх. Д, ет. 5, ап. 
100, 

III. IVO EVGENIEV EVGENIEV, with a permanent 
residence in the city of Vratza, Vratza Municipality, 58 
Reka Leva str., entr. D, fl. 5, ap. 100, 

наричани заедно по-долу „ПРОДАВАЩИ АКЦИОНЕРИ“ Hereinafter referred to as “SELLING SHAREHOLDERS” 

и And 

IV. „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман 
Шапкарев” №4, извършващо дейност като 
инвестиционен посредник въз основа на лиценз № РГ-
03-0030/25.11.2010 година на Комисията за финансов 
надзор, вписано в Търговския регистър на Агенцията 
по вписванията, ЕИК: 831470130, представлявано от 
всеки двама от: Камен Маринов Колчев – Член на СД, 
Момчил Станчев Тиков – Изпълнителен директор и 
Радослава Георгиева Масларска – Председател на СД, 
наричано по-долу, „ПОСРЕДНИК“, 

IV. ELANA TRADING AD, with a registered seat and 
place of management in the city of Sofia, Sredetz 
district, 4 Kuzman Shapkarev str., acting as an 
investment intermediary as per license № RG-03-
0030/25.11.2010 by the Financial supervision 
commission, entered in the Commercial register with 
the Registry Agency, UIC:  831470130, represented by 
any two of: Kamen Marinov Kolchev – Member of the 
BD, Momchil Stanchev Tikov – Executive director, and 
Radoslava Georgiewa Maslarska – Chairman of the BD, 
hereinafter referred to as the “INTERMEDIARY” 

  

Като взеха предвид следното:  Taking into consideration the following: 

  

I. Съгласно Проспект за допускане до 
регулиран пазар на емисия акции на 
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД 
(„Проспектът“), одобрен от Комисията за 
финансов надзор с решение № 1249-ПД от 
28 ноември 2019 г., и Допълнения към 
Проспектa, одобрени от Комисията за 
финансов надзор с решения № 1331-ПД от 
23 декември 2019 г. и № 238 - ПД от 26 март 
2020 г., акциите на „Телелинк Бизнес 
Сървисис Груп“ АД („Дружеството“) са 
допуснати за търговия на регулирания 
пазар, организиран от Българска фондова 
борса („БФБ“) и се търгуват на сегмент 
Standard, считано от 08.06.2020г. 

I. In accordance with the Prospectus for 
admission on a regulated market of the 
issued shares of Telelink Business Services 
Group AD (“the Prospectus”) approved by 
the Financial supervision commission with 
a resolution № 1249-PD from November 
28 2019, and the Supplements to the 
Prospectus approved by the Financial 
supervision commission with resolutions 
№ 1331-PD from December 23rd, 2019 and 
№ 238-PD from March 26th,  2020, the 
shares of Telelink Business Services Group 
AD (“the Company”) were admitted to 
trading on the regulated market organized 
by the Bulgarian stock exchange (“BSE”) 



 

 

and have been traded on the Standard 
segment since June 8th, 2020. 

II. Съгласно подписаното между лицата-
акционери в Дружеството към 17.12.2019г. 
(наричани по-долу „Първоначални 
Акционери“)  Споразумение за забрана на 
разпореждане с акции (Lockup Agreement, 
„Споразумението“), Продаващите 
акционери могат да продадат на БФБ до 
30% (3,750,000 броя) от съществуващите 
акции на Дружеството (наричани по-долу 
„Предлаганите Акции“) до края на 2020 г. В 
това число, Любомир Минчев ще има 
правото да продаде до 23.825% (2,978,126 
броя акции), Спас Шопов и Иво Евгениев – 
до 3.0875% (385,937 броя акции) всеки, а 
останалите четирима Първоначални 
Акционери на Дружеството няма да имат 
правото да продават акции в рамките на 
периода до края на 2020 г. 
Споразумението, подписано на 17.12.2019 
г., е описано в Част II на Проспекта: 
Документ за предлаганите ценни книжа. 
Последващите изменения в него са 
упоменати и отразени във всички 
релевантни разпоредби по-долу. 

II. In accordance with the Agreement for the 
restriction of the disposal of shares 
(“Lockup Agreement”, the “Agreement”) 
signed among the shareholders of the 
Company as of 17/12/2019 (“Initial 
Shareholders”, the Selling Shareholders 
can sell on the BSE up to 30% or 3,750,000 
shares of the existing shares of the 
Company (“the Offered shares”) by the 
end of 2020. As a part thereof, Lyubomir 
Minchev will have the right to sell up to 
23.825% (2,978,126 shares), Spas Shopov 
and Ivo Evgeniev – up to 3.0875% (385,937 
shares) each, and the other four of the 
Company’s Initial Shareholders will not 
have the right to sell shares within the 
period until the end of 2020. The 
Agreement signed on December 17th 2019 
is described in Part II of the Prospectus: 
Securities note. The subsequent 
amendments thereto are referred to and 
reflected in all relevant provisions below. 

III. В рамките на предлагането Продаващите 
акционери са избрали ИП „ЕЛАНА 
Трейдинг“ („Посредникът“) за 
инвестиционен посредник, чрез който да 
пласират Предлаганите акции.  

III. Within the offering, the Selling 
Shareholders have elected II Elana Trading 
(the Intermediary) as an investment 
intermediary, through which they will 
place the Offered Shares. 

IV. На 01 юни 2020г. Продаващите Акционери 
са одобрили съвместно с Посредника 
Процедура за пласиране на Предлаганите 
Акции („Процедурата“), която е 
публикувана на интернет страницата на 
Посредника и Дружеството, както и на 
БФБ. 

IV. On June 1st, 2020, the Selling 
Shareholders, together with the 
Intermediary, have approved Procedure 
for the sale of the Offered Shares (“the 
Procedure”), which has been published on 
the web-pages of the Intermediary and 
the Company, as well as on the BSE.   

V. От 8 до 11 юни 2020 г. в рамките на Транш I 
съгласно Процедурата от 01.06.2020 г., 
Продаващите Акционери са продали общо 
982,487 броя от Предлаганите Акции по 
фиксирана цена от 7.60 лв. за акция. 

V. From June 8th until June 11th, 2020, within 
Tranche I according to the Procedure as of 
June 1st, 2020, the Selling Shareholders 
sold a total of 982,487 of the Offered 
Shares at a fixed price of BGN 7.60 per 
share. 

VI. Съгласно Процедурата от 01.06.2020 г. 
следващият Транш 2 от пласмента на 
Предлаганите Акции следва да бъде 
проведен през септември 2020 г. и на него 
Продаващите акционери могат да 
пласират разликата между продадените в 
рамките на Транш 1 акции и цялото 
количество Предлагани акции, като 
Продаващите акционери си запазват 
правото да подадат поръчки „продава“ и за 

VI. According to the Procedure as of June 1st, 
2020, the next Tranche 2 of the Offered 
Shares` placement shall be held in 
September 2020 and within the tranche 
the Selling Shareholders may place the 
difference between the shares sold during 
Tranche 1 and the total amount of the 
Offered Shares, with the Selling 
Shareholders reserving the right to submit 
"sell" orders for a smaller amount of 
shares within the duration of Tranche 2. 



 

 

по-малко количество акции в рамките на 
Транш 2. 

VII. Съгласно Процедурата от 01.06.2020 г., 
цената, по която ще продават 
Продаващите Акционери в рамките на 
Транш 2 се определя чрез следната 
формула: 

VII. According to the Procedure as of June 1st, 
2020, the price at which the Selling 
Shareholders will sell within Tranche 2 is 
determined by the following formula: 

Цена на една акция

=
8.5х𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

Number of Outstanding Shares
 

Price per share

=
8.5х𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

Number of Outstanding Shares
 

За целите на формулата като EBITDA 
се използва печалбата преди данъци, 
лихви и амортизации за периода 
01.07.2019-30.06.2020 г., изчислена на 
база стойностите на показателя 
„нормализирана EBITDA“, посочени в 
консолидираните финансови отчети 
на Дружеството към 31.12.2019 г. и 
30.06.2020 г.  

For the purposes of the formula, 
EBITDA shall be the earnings before 
interest, tax and depreciation and 
amortization for the period July 1st, 
2019-June 30th, .2020, calculated on 
the basis of the values of the indicator 
“normalized EBITDA”, as presented in 
the Company’s consolidated financial 
statements as of December 31st,  2019 
and June 30th, 2020. 

За целите на формулата, Нетния дълг 
се определя като от сумата на всички 
текущи и нетекущи задължения по 
лихвоносни заеми (усвоени и 
непогасени средства по овърдрафт, 
револвиращи кредити за оборотни 
средства, финансов лизинг и др.) към 
30.06.2020 г. съгласно 
консолидирания финансов отчет на 
Дружеството към 30.06.2020 г. се 
извади стойността на паричните 
средства и парични еквиваленти на 
Дружеството към същата дата и 
съгласно същия финансов отчет. 

For the purposes of the formula, Net 
Debt shall be determined as the sum 
of all current and non-current 
obligations under interest-bearing 
loans (utilized and outstanding funds 
under overdraft, revolving credit 
facilities, finance leases, etc.) as of 
June 30th, 2020 according to the 
Company’s consolidated financial 
statements as of June 30th, 2020, 
reduced by the amount of the 
Company’s cash and cash equivalents 
as of the same date and according to 
the same financial statements. 

За целите на формулата, Number of 
outstanding shares се определя като 
общия брой издадени от 
Дружеството акции, намален с броя 
обратно изкупени и държани от 
Дружеството собствени акции към 
30.06.2020 г. 

For the purposes of the formula, 
Number of outstanding shares shall 
be determined as the total number of 
shares issued by the Company, 
reduced by the number of own shares 
bought back and held by the Company 
as of June 30th, 2020. 

VIII. Споразумението между Първоначалните 
Акционери е удължено с Анекс 1 от 
16.09.2020 г., с който анекс срокът, в който 
Продаващите Акционери и Иван Житиянов 
(Изпълнителен директор) нямат право да 
продават акции, освен в рамките на 
Предлагането и особените случаи, 
описани в Споразумението и Проспекта, се 
удължава до края на 2021 г. 

VIII. The Lockup Agreement between the 
Initial Shareholders has been extended by 
Annex 1 as of September 16th, 2020, 
whereby the period during which the 
Selling Shareholders and Ivan Zhitiyanov 
(CEO) are not allowed to sell shares except 
as a part of the Offering, and the specific 
cases described in the Agreement and the 
Prospectus is extended until the end of 
2021. 

IX. Продаващите Акционери са подписали 
анекс от 16.09.2020 г. към договора си с 
Посредника за удължаване на 

IX. The Initial Shareholders have signed an 
annex dated September 16th, 2020 to their 
contract with the Intermediary for the 
extension of the commitment for 



ангажимента за пласмент на Предлаганите
Акции до края на 2021 г.

placement of the Offered Shares until the
end of 2021.

Посредникът и Продаващите Акционери приеха
съвместно следната Актуализирана Процедура:

The Intermediary and the Selling Shareholders have
commonly adopted the following Updated Procedure:

1. Продажбата на Предлаганите Акции в рамките
на Транш 2 ще бъде в периода 21.09.2020 10:10
ЕЕТ - 25.09.2020 17:00 ЕЕТ.

1. The sale of the Offered Shares within Tranche
2 will be in the period September 21st, 2020
10:10 ЕЕТ – September 25th, 2020 17:00 ЕЕТ.

2. В рамките на Транш 2 за продажба ще се
предложат до 7% от акциите на Дружеството или
875,000 акции.

2. The number of shares offered for sale within
Tranche 2 shall be up to 7% of the Company’s
shares or 875,000 number of shares.

3. Цената, по която ще продават Продаващите
Акционери в рамките на Транш 2 е фиксирана и е
11.10 лв. за акция.

3. The price at which the Selling Shareholders
will sell within Tranche 2 is fixed at BGN 11.10
per share.

Цената е определена според посочената в
Процедурата от 01 юни 2020 г. методика и следните
параметри:

 Нормализирана EBITDA за последните 12
месеца до 30.06. 2020 г. – 16,205 млн. лв.

 Нетен дълг към 30.06.2020 г.– минус 864 хил.
лв.

 Брой акции в обръщение към 30.06.2020 г.–
12.5 млн.

и е съобразена с прилаганата от БФБ стъпка на
котиране на акциите на Дружеството (0.10 лв.).

The price is determined according to the methodology
specified in the Procedure as of June 1st, 2020 and the
following parameters:

 Normalized EBITDA for the trailing twelve
months up to June 30th, 2020  – BGN 16,205M;

 Net Debt as of June 30th, 2020– negative BGN
864К

 Number of outstanding shares as of June 30th,
2020 – 12.5 M;

and complies with the tick size for the Company`s
shares, applied by BSE (BGN 0.10).

4. Преди 09:30 часа на 21.09.2020 г. Продаващите
Акционери подават при Посредника нареждания
за продажба на общо 767,513 акции на цена 11.10
лв.

4. Before 09:30 on September 21st, 2020, the
Selling Shareholders shall place with the
Intermediary orders for the sale of a total of
767,513 shares at a price of BGN 11.10.

5. На 21.09.2020 г. в рамките на pre-trading фазата
(09:30-10:00), Посредникът подава от името и за
сметка на Продаващите акционери обединена
поръчка „продава“ за 767,513 акции на цена 11.10
лв. с валидност до 25.09.2020 г. включително. В
рамките на този период поръчката няма да бъде
отменяна или коригирана.

5. On September 21st, 2020, within pre-trading
hours, the Intermediary shall place on behalf
of the Selling Shareholders a combined “sell”
order for 767,513 shares at a price of BGN
11.10 valid through September 25th, 2020.
Within the latter period, the order shall not be
cancelled or changed.

6. В случай, че преди крайния срок бъде продадено
цялото предлагано количество от 767,513 акции
на посочената цена от 11.10 лв., при индикации за
значителен инвеститорски интерес Продаващите
Акционери могат да подадат допълнителна/и
поръчка/и „Продава“ за общо до 107,487 акции на
същата цена (11.10 лв.) с валидност до крайния
срок – 25.09.2020 г. Конкретният брой акции,
които ще бъдат пуснати допълнително, се
определя съвместно от Продаващите Акционери
и Посредника.

6. In case all of the offered 767,513 are sold at a
price of BGN 11.10 before the expiry date and
given substantial indicative interest, the
Selling Shareholders can place (an) additional
“sell” order(s) for a total of up to 107,487
shares at the same price (BGN 11.10) valid
through the expiry date – September 25th,
2020. The actual number of shares to be
placed additionally shall be determined
together by the Selling Shareholders and the
Intermediary.

7. Закупените преди края на търговската сесия на
21.09.2020г. акции ще бъдат с право на дивидент
в размер на 0.496 лв. за една акция (брутно), а
закупените след 21.09.2020г. до края на Транш 2 –
без право на този дивидент.

7. The shares purchased before the end of the
trading session on September 21st, 2020 shall
bear the right to a dividend per share of BGN
0.496 (gross), while the shares purchased after
September 21st, 2020 until the end of Tranche
2 - without the right to the above dividend.



 

 

8. След 17 часа на 25 септември 2020 г. Посредникът 
отменя всички неизпълнени поръчки „продава“ от 
страна на Продаващите Акционери, ако има 
такива. 

8. After 17:00 on September 25th, 2020, the 
Intermediary shall cancel all unrealized “sell” 
orders by the Selling Shareholders, if any. 

9. След приключването на Транш 2, Продаващите 
Акционери могат да предлагат останалата част от 
Предлаганите Акции, чрез последващи траншове 
в зависимост от наблюдавания инвеститорски 
интерес. 

9. After the close of Tranche 2, the Selling 
Shareholders may offer the remaining part of 
the Offered Shares, through subsequent 
tranches depending on the observed investor 
interest. 

10. Продаващите Акционери и Посредникът се 
ангажират да оповестят броя предлагани акции, 
цената, сроковете и условията на всеки отделен 
последващ транш на БФБ и на интернет-
страницата на Посредника и Дружеството най-
малко два работни дни преди началото на 
съответния транш.  

10. The Selling Shareholders and the 
Intermediary undertake to disclose the 
number of offered shares, the price, the 
duration and the conditions of each separate 
subsequent tranche on the BSE and on the 
websites of the Intermediary and the 
Company at least two business days before 
the beginning of the respective tranche. 

11. Цената, по която ще продават Продаващите 
Акционери в рамките на който и да е от 
последващите траншове, ще бъде определена 
чрез следната формула: 

11. The price at which the Selling Shareholders 
will sell within any subsequent tranche shall be 
determined by the following formula: 

Цена на една акция =
8.5х𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

Number of Outstanding Shares
 Price per share =

8.5х𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡

Number of Outstanding Shares
 

12. За целите на формулата по т. 11 като EBITDA се 
използва печалбата преди данъци, лихви и 
амортизации за последните 12 месеца към 
крайната дата на последното изминало 
тримесечие, за което са публикувани  
консолидирани отчети на Дружеството, 
изчислена на база стойностите на показателя 
„нормализирана EBITDA“, посочени в 
релевантните консолидирани отчети на 
Дружеството към съответните дати.  

12. For the purposes of the formula as per par. 11, 
EBITDA shall be the earnings before interest, 
tax and depreciation and amortization for the 
last 12 months ending on the last date of the 
latest finished quarter, for which the Company 
has published consolidated statements, 
calculated on the basis of the values of the 
indicator “normalized EBITDA”, as presented 
in the relevant consolidated statements of the 
Company as of the respective dates. 

13. За целите на настоящата Процедура, понятието 
„Консолидиран Отчет“ ще означава годишният 
одитиран консолидиран финансов отчет по чл. 
100н от ЗППЦК, шестмесечният консолидиран 
финансов отчет по чл. 100о от ЗППЦК и 
уведомленията на консолидирана основа за 
финансовото състояние по чл. 100о1 от ЗППЦК. 

13. For the purposes of this Procedure, the term 
“Consolidated Statement” shall mean the 
annual audited consolidated financial 
statement under Art. 100n of the POSA, the 
semi-annual consolidated financial statement 
under Art. 100o of the POSA and the 
notifications of financial condition on a 
consolidated basis under Art. 100o1 of the 
POSA.  

14. За целите на формулата по т. 11, Net Debt се 
определя като от сумата на всички текущи и 
нетекущи задължения по лихвоносни заеми 
(усвоени и непогасени средства по овърдрафт, 
револвиращи кредити за оборотни средства и др.) 
и договори за финансов лизинг към датата на 
последния публикуван консолидиран отчет се 
извади стойността на паричните средства и 
парични еквиваленти на Дружеството към същата 
дата и съгласно същия финансов отчет. 

14. For the purposes of the formula as per par. 11, 
Net Debt shall be determined as the sum of all 
current and non-current obligations under 
interest-bearing loans (utilized and 
outstanding funds under overdraft, revolving 
credit facilities, etc.) and finance lease 
agreements, as of the date of the last 
published consolidated financial statement, 
reduced by the amount of the Company’s cash 
and cash equivalents as of the same date and 
according to the same financial statement. 

15. За целите на формулата по т. 11, Number of 
outstanding shares се определя като общия брой 

15. For the purposes of the formula as per par. 11, 
Number of outstanding shares shall be 



издадени от Дружеството акции, намален с броя
обратно изкупени и държани от Дружеството
собствени акции към датата на последния
публикуван консолидиран отчет.

determined as the total number of shares
issued by the Company, reduced by the
number of own shares bought back and held
by the Company as of the date of last
published consolidated financial statement.

16. В случай, че получената по т. 11 цена се окаже по-
ниска от 11.10 лв. за акция, то минималната цена,
по която ще продават Продаващите Акционери
до края на 2021 г., ще бъде 11.10 лв. за акция.

16. In case the price derived as per par. 11
happens to be lower than BGN 11.10 per
share, the minimum price at which the Selling
Shareholders will sell by the end of 2021 shall
be BGN 11.10 per share.

17. Извън сроковете и условията на последващите
траншове, описани в т. 9-15 по-горе, Продаващите
Акционери нямат право да пласират каквато и да
е част от остатъка от Предлаганите акции в
нарушение на забраните, описани в
Споразумението.

17. Outside the duration and the conditions of any
of the subsequent tranches described in items
9-15 above, the Selling Shareholders shall not
be authorized to place any part of the
remainder of the Offered Shares in breach of
the prohibitions set out in the Agreement.

18. Настоящата Актуализирана Процедура влиза в
сила от датата на подписването ѝ.

18. This Updated Procedure shall enter into force
from the date of its signing.

За ПРОДАВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ:    For the SELLING SHAREHOLDERS:

Любомир Минчев  Lyubomir Minchev

Спас Шопов   Spas Shopov

Иво Евгениев  Ivo Evgeniev

За ПОСРЕДНИКА:  For the INTERMEDIARY:

Радослава Масларска,
Председател на СД

Radoslava Maslarska,
Chairman of the BoD

Момчил Тиков
Изпълнителен директор

Мomchil Tikov,

Executive Director
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