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София, 10.06.2020 г. – 7% от акциите на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) бяха продадени на
инвеститори в рамките на първите три дни от началото
на Транш 1 от предлагането на дружеството на
Българска фондова борса. От 8 до 10 юни 2020 г.
продаващите акционери г-н Любомир Минчев, г-н Иво
Евгениев и г-н Спас Шопов са продали общо 875 000
броя акции с номинал 1 лв. и фиксирана цена на
продажба от 7.60 лв. за акция.

Sofia, June 10 2020 – 7% of the shares of Telelink Business
Services Group AD (TBS Group) were sold to investors
within the first three days of Tranche 1 of the company’s
offering on the Bulgarian Stock Exchange. From June 8 to
June 10 2020, selling shareholders Lubomir Minchev, Ivo
Evgeniev and Spas Shopov sold a total of 875 000 shares
with a nominal value of BGN 1 each and a fixed selling
price of BGN 7.60 per share.

Предвид продължаващия висок интерес, Продаващите
акционери уведомиха „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“,
че са взели решение да предложат финален
допълнителен пакет акции от Транш 1 на фиксирана цена
7.60 лв. за брой, съгласно утвърдената на 01.06.2020 г.
Актуализирана процедура за продажба (линк). Целта на
допълнителните акции е да удовлетвори поръчките
„купува“ подадени в системата на Българска фондова
борса до 16:00 часа на 11.06.2020 г. четвъртък.

Considering the remaining strong investor interest, the
selling shareholders have informed TBS Group of their
decision to offer a final additional lot of shares as a part of
Tranche 1 at a fixed price of BGN 7.60 per share, in
accordance with the Updated offering procedure from
June 1 2020 (Link). The purpose of the additionally offered
shares is to meet the purchase orders entered in the
system of the Bulgarian Stock Exchange no later than 16:00
h. on Thursday, June 11 2020.

След края на търговската сесия на 11.06.2020 г., After the end of trading on Thursday, June 11 2020, the
четвъртък, Продаващите акционери няма да предлагат selling shareholders will not offer any further shares until
повече акции до началото на Транш 2.
the start of Tranche 2.

