Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация (Наредба № 2)
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Управителният Съвет на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД, гр. София уведомява
всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка
с изискванията на чл. 33а1, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение
№ 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа информация за дейността на
дружеството на консолидирана основа за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. В интерес
на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, със справките по
образец, определен от заместник -председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“, утвърдени съгласно §39 от ПЗР на Наредба № 2, както и с
пояснителните бележки, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на
дружеството.
Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената
информация.
Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или
непълни данни в настоящата информация, са:

•

Иван Красимиров Житиянов – Председател и изпълнителен член на Управителния
съвет

•

Теодор Димитров Добрев - член на Управителния съвет

•

Паун Иванов Иванов - член на Управителния съвет

•

Николета Еленкова Станаилова - член на Управителния съвет

•

Гойко Мартинович - член на Управителния съвет
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1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството
През отчетния период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството,
както и на дъщерните му дружества.
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за “ТЕЛЕЛИНК
БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД, както и на дъщерните му дружества.
1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
На 28.01.2020 г. е подписан Анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение,
сключен между Комутел ДОО (Сърбия) – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис
Груп“ АД и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия), с револвиращ кредитен лимит за
ефективно усвояване на оборотни средства до 5 000 хил. щатски долара със срок на
усвояване до 27.01.2021 г., предмет на ежегодно подновяване.
На 31.01.2020г. е взето решение от УС и НС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,
Дружеството да сключи договор с Пикард Иванов ДООЕЛ за покупка на 1 (един) дял от
капитала на Телелинк Албания ШПК, който представлява 10% от капитала на дружеството,
срещу заплащане на обща покупна цена в размер на 1 000 (хиляда) евро. Договорът
подписан на 25.02.2020 г., като цената е заплатена изцяло на 26.02.2020г.
На 20.02.2020 г. е подписан Договор за краткосрочно финансиране между дъщерното
дружество Телелинк Албания и First Investment Bank – Albania SA, с лимит 500 хил.евро, по
силата на който се финансират фактури, издадени към клиент TELEKOM ALBANIA SH.A.
На 21.02.2020 г. е подписан Анекс към Договор за краткосрочно финансиране между
дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, по
силата на който условният ангажимент за учредяване на залози върху търговските
предприятия на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, в
случай че процедурата по листване на акциите на последното на Българската фондова борса
не приключи в срок до 14.02.2020 г., е изменен с удължаване на горепосочения срок до
30.04.2020 г. С Анекс № 2 , подписан на 21.04.2020, същият срок е удължен до 31.07.2020 г.
На 27.02.2020 г. е взето решение от УС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, дъщерното
дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД консорциум да сключи договор с „Консорциум
СисТел“ ДЗЗД, за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, изграждане и пускане
в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за
публични услуги на електронното управление“. Стойността на подписания на 19.02.2020 г.
договор между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Консорциум СисТел“ ДЗЗД
за изпълнение на обществената поръчка е 28,283 хил. лв. без ДДС, като следва дъщерното
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дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД да извърши доставка на оборудване и услуги в
размер на не повече от 14,141 хил. лв. без ДДС.
Сделки със свързани лица, които са представени в Таблица 1 към настоящия документ:
Таблица 1
Продажби на свързани
лица

Покупки от свързани
лица

Други свързани лица (под общ контрол)

1 164

265

Общо

1 164

265

Вземания от свързани
лица

Задължения към
свързани лица

Други свързани лица (под общ контрол)

2 666

302

Общо

2 666

302

Търговска дейност (хил.лв.)

Търговска дейност (хил.лв.)

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на
договор за съвместно предприятие от Дружеството или от дъщерно дружество.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
С решение от 27 ноември 2019 г. на извънредно общо събрание на Дружеството за одитор
е избран „Ърнст и Янг Одит“ ООД, вписано в регистъра на одиторските предприятия под
номер 108, за одитиране на отчетите за 2019г.
Към 31.03.2020г, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и дъщерните дружества не са
избрали одитори за 2020г.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на
иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество,
с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество
Освен докладваната в т. 1.3. информация, през отчетния период от Дружеството не е
извършвана покупка или продажба на дялови участия в търговски дружества.

27.05.2020 г.

Ivan
Krasimirov
Zhitiyanov
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