“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.)
(Регламент 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие.

Информация за важни събития за Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД , настъпили през
първото шестмесечие на финансовата 2020 година.

На 09.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предлага 30 % от акциите си на минимална
цена от 7.60 лв. от края на януари.
Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД („ТБС Груп“ АД) ще се предлагат на Българска
фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение е взел
мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и продаващите
акционерите съгласно публикувано Допълнение към Проспекта за допускане до търговия на
емисията акции на компанията, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) на
23.12.2019 г. Началото на търговията с акциите на ТБС Груп на Българска фондова борса се
очаква в края на януари 2020 г.
Какво се предлага на инвеститорите от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ?
Любомир Минчев и останалите продаващи акционери Спас Шопов и Иво Евгениев
възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на
Дружеството до края на 2020 г. Допълнително, продаващите акционери са поели ангажимент
да не продават акции на цена под 7.60 лв. за брой до края на 2021 г. за мажоритарния
акционер и до 2020 г. за останалите продаващи. Настоящите акционери са сключили и
Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част
от притежаваните от тях книжа ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г., според
което общо само трима от настоящите акционери ще участват в предлагането и броят
предлагани акции не може да надхвърля горепосочения размер до края на 2020 г.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
За „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
„ТБС Груп“ АД е водещ доставчик на комплексни решения в областта на информационните и
комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред
водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и
Херцеговина и Словения, като наскоро откри свои представителства и стартира дейност в
Албания и Македония.
Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за:
телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани
информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и
информационна сигурност. Обслужва широка група от клиенти в над 30 страни и е силно
позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на
комуналните услуги, както и в публичния сектор.
Финансови резултати.
През 2018 г. „ТБС Груп“ АД отчита комбинирана нетна печалба от 7.66 7.7 млн. лв., което
представлява ръст от 63.9 % на годишна база, а комбинираните приходи достигат 116.4 млн. лв.
или с при ръст от 9.8% на годишна база, според оповестения одитиран комбиниран финансов
отчет на групата за 2018 г. Цената на акция от 7.60 лв. отрежда минимална пазарна
капитализация на компанията от 95 млн. лв. или около 12 пъти нетната печалба на групата за
2018 г. Това я превръща в най-големият технологичен представител на българския капиталов
пазар.
Мениджър на предлагането е ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.
Всички документи, свързани с предлагането на акции от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html
Страница за инвеститори от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
http://www.telelink.com/investors/
На 10.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г.
Дружеството планира дивидент в размер на 4млн. лв. за 2020 г.
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завършва финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от
110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5% спрямо предходната 2018
г. отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат
предварителните данни на Дружеството. Според същите, консолидираната печалба преди
данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDA) нараства с 18%, достигайки 11.6 млн. лв. при
съответен марж от 10.5%, а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава със 7%,
достигайки 8.2 млн. лв. при марж от 7.4%.
„Отбелязваме поредна година на значителен ръст на продажбите на основополагащия за
Групата български пазар. Това се дължи както на високата ни активност на местно ниво, така и
на увеличаващия се международен бизнес със Западна Европа и САЩ.” , коментира отчетените
резултати Изпълнителният директор и Председател на Управителния съвет на Телелинк Бизнес
Сървисис Груп АД Иван Житиянов. „Отбелязаният спад в общите ни приходи се дължи на

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
забавянето на продажби на стоки с по-ниско ниво на добавена стойност в Западните Балкани.
Очакванията ни са през 2020 г. да възстановим нивата от предходните години, както и да
увеличим нивото на добавена стойност на тези пазари.“
Според г-н Житиянов, основен фактор за по-високата относителна рентабилност и значителния
ръст на печалбите независимо от по-ниските приходи през 2019 г. са ръстът и по-големият
относителен дял на по-високо рентабилните продажби на Групата във и от България, както и на
решенията с по-висока добавена стойност като цяло.
„Като цяло, завършваме поредната си успешна година, в която Групата постигна значителен
напредък в дефинирането и реализацията на стратегията си“, коментира и общото представяне
и развитие на бизнеса г-н Житиянов. „Отбелязахме продължаващо разрастване в перспективни
направления като Центрове за данни, Офис производителност, както и в Управляваните услуги
и проектите в областта на Корпоративните мрежи. Към края на годината стартирахме успешно
дейността си и на нови пазари като Македония и Албания. Предприехме и важни стъпки по
внедряването на гъвкава организация, която ще ни позволи да преследваме ефективно
стратегията си за разрастване на местните и международни пазари през следващите години.“
Към 31.12.2019 г. консолидираният финансов дълг на Групата, формиран от задължения по
получени лихвоносни заеми и договори за финансов лизинг, възлиза на 6.4 млн. лв., а
консолидираните парични средства и еквиваленти – на 2.1 млн. лв. Формираният на тази база
консолидиран нетен финансов дълг (разлика между финансов дълг и парични средства и
парични еквиваленти) на Групата към същата дата възлиза на 4.3 млн. лв.
Съгласно Устава си, компанията възнамерява да разпределя под формата на дивиденти наймалко 50% от подлежащата на разпределяне нетна печалба за изминалата финансова година
или първо полугодие на текущата година. Ръководството на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
очаква да предложи междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лв.
На 28.11.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри Проспект за допускане до търговия на
регулиран пазар на емисия акции на Дружеството, а на 23.12. 2019 г. одобри и Допълнение към
Проспекта. Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределена в 12 500 000 обикновени
безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.
Мажоритарният собственик, Любомир Минчев, е определил минимална цена, по която
продаващите настоящи акционери ще могат да предлагат акции на Дружеството, от 7.60 лв. за
брой. Допълнително, настоящите акционери на дружеството са подписали Споразумение за
забрана за разпореждане с акции (lockup agreement), определящо каква част от притежаваните
от тях акции ще може да бъде предложена за продажба до края на 2020 г.
Съгласно Споразумението, настоящите акционери имат правото да продадат на БФБ до 30% (3
750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството през този период. В това число,
мажоритарният собственик Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2 978
126 броя акции), а Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385 937 броя акции) всеки. Г-н
Минчев ще има правото и да допълни със свои акции предлагането до общо 30%, ако и
доколкото г-н Шопов и г-н Евгениев не предложат изцяло горепосочените свои акции. Всеки от
останалите четирима настоящи акционери, притежаващи по 1% от съществуващите акции,
няма да имат правото да продават акции в рамките на посочения период. Със същото
Споразумение, мажоритарният акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко
от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
Очаква се акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД да започнат да се търгуват на
Българска фондова борса (БФБ) до края на м. януари 2020 г.
Посочените в настоящата публикация данни са предварителни, неодитирани и отразяват
наличната финансова информация и оценки на ръководството към 10.01.2019 г. В този
смисъл е възможно те да се различават от аналогичните показатели, съдържащи се или
изчислени въз основа информацията, включена в последващите, неодитирани и одитирани
финансови отчети на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД на индивидуална и консолидирана
основа, които дружеството следва да оповести съгласно приложимата нормативна
уредба за отчетност и разкриване на информация на публични дружества, приети за
търговия на Българска фондова борса.
Страница с документи за инвеститори от Телелинк Бизнес Сървисис Груп
http://www.telelink.com/investors/
Страница с документи за инвеститори от ЕЛАНА трейдинг
https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html

На 16.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД ОДОБРИХА ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ СИ
Книжата ще се предлагат на два транша – януари и септември 2020 г.
На 16.01.2020 г. продаващите акционери в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп)
Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов и „ЕЛАНА Трейдинг“, като мениджър на
предлагането, одобриха Процедура, по която акционерите ще продават акции в рамките на
предлагането.
Съгласно процедурата, книжата ще се продават на Българска фондова борса на два транша –
през януари и септември 2020г.
Предлагането на първия транш ще започне на 27 януари 2020 г. и ще продължи пет работни
дни, до 31 януари 2020 г. Максималният обем акции, който може да бъде предложен в
рамките на този транш е до 14% от капитала на ТБС Груп или до 1 750 000 броя. В първия ден,
ще бъдат предложени 850 000 акции (7% от капитала на дружеството), а след тяхната продажба
– още до 850 000 акции. Всички акции на продаващите акционери в рамките на Транш 1 ще
бъдат предложени на цена 7.60 лв. за брой.
Вторият транш на предлагането ще се проведе през втората половина на месец септември 2020
г., когато продаващите акционери ще могат да предложат непродаденото количество акции от
Транш 1 (ако има такова) и още до 2 000 000 акции (16% от капитала на дружеството).
Минималната цена, по която ще се предлагат акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна на
8.5 пъти EBITDA на една акция на ТБС Груп към 30.06 2020 г. (на TTM база), минус стойността на
нетния дълг на една акция към същата дата. Във всички случаи, цената на предлагане при
Транш 2 не може да е по-ниска от тази на Транш 1 – 7. 60 лв.
Цялата
процедура
за
продажба
може
да
намерите
на
следния
https://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/TBSG-Offering-Procedure-16012020.pdf

линк:

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
На 16.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
ТБС ГРУП ПРЕДСТАВИ ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ СИ НА
БФБ
На 16.01.2020г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) представи пред инвеститори
предстоящото публично предлагане на акции на Дружеството, което ще стартира на 27 януари.
На събитието, което се проведе в офиса на ТБС Груп присъстваха представители на големите
институционални инвеститори в България – пенсионни и взаимни фондове, банки и
инвестиционни посредници, които имаха възможност да се запознаят с ключовите лица от
екипа на ТБС Груп и да чуят техните виждания за бизнеса на Дружеството и очакваното му
развитие.
Изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов разясни основните решения, услуги и
пазари, които развива Групата, и акцентира върху силния екип и ориентираната към клиента
бизнес култура като едни от основите на конкурентните й предимства в региона и в глобален
аспект. Бяха представени и вижданията на ръководството за целевото бъдещо развитие на
приходите и печалбите на Групата, както и някои от основните пазарни възможности, с които
се свързва очакваният растеж.
Мениджърът на емисията ЕЛАНА Трейдинг представи Процедурата, по която тримата найголеми акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов ще предложат на
инвеститорите на Българска фондова борса общо до 30% от акциите на Дружеството в рамките
на два транша – през януари и септември 2020 г.
Презентацията на ТБС Груп от събитието може да намерите на следния линк:
http://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/Long-Investor-Presentation-200116-0949-B.pdf
Процедурата за продажба на акциите може да намерите на следния
https://www.telelink.com/inc/uploads/2020/01/TBSG-Offering-Procedure-16012020.pdf

линк:

На 24.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ очаква дата за старт на търговията с книжата
Съгласно приета процедура за продажба на акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС
Груп) от 16.01.2020 г., беше изразена готовност от страна на компанията да започне търговия на
книжа на 27.01.2020 г. Към този момент все още се очаква определяне на начална дата от
страна на Българска фондова борса (БФБ).
„Очакваме от БФБ дата за старт на търговията. В момента виждаме висок интерес от
чуждестранни инвеститори, ще използваме евентуалното допълнително време максимално
ефективно за провеждане на активни срещи, разговори и roadshow с тях“, заяви Иван
Житиянов, изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

На 24.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи тримесечно уведомление за финансовото
състояние за Четвърто тримесечие на 2019г.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
На 28.01.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламента относно пазарната
злоупотреба, Ви уведомяваме, че 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 млн. щатски долара с
настоящ срок на усвояване до 27.01.2021 г., предмет на ежегодно подновяване.

На 19.02.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД подготвя допълнение към проспекта на дружеството
съгласно постъпили указания от страна на Комисията за финансов надзор във връзка с
публикуваните от дружеството предварителни резултати за 2019г. И изплащането на прогнозен
дивидент през 2020г.
„Надявам се бързо да отговорим на допълнително дадените от регулатора указания с цел
максимална прозрачност и защита на високия интерес заявен както от местни, така и от
чуждестранни инвеститори. Когато това се случи, ще публикуваме актуализирана процедура за
продажба на акциите и респективно кога би могло да започне предлагането“ заяви Иван
Житиянов, изпълнителен директор на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД.

На 19.02.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД , който сключи на
19.02.2020 г. договор 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“
Обществената поръчка е открита с Решение № ДАЕУ-2414 от 19.02.2019 г., публикувана в
регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) с № 053972019-005.
Предмет на обществената поръчка е: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на
Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на
електронното управление“, като следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности:
Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на
Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за
данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3
Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната
среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената
облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна
миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение. Стойността на подписанията на 19.02.2020г договор
между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Консорциум СисТел“ ДЗЗД за изпълнение
на обществената поръчка е 28 282 828.00 лв. без ДДС. Дяловото участие на „Телелинк Бизнес
Сървисис“ ЕАД, което е дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в
„Консорциум СисТел“ ДЗЗД е 50%.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
На 21.02.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, дъщерно дружество на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД,
подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД от
10.10.2019 г.
На 21.02.2020 г. е подписан Анекс към Договор за краткосрочно финансиране между 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.
За избягване на съмнение, Дружеството уточнява, че гореспоменатите залози не следва да
бъдат учредявани, в случай че регистрацията на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис
Груп АД за търговия на Българска фондова борса приключи успешно до 30.04.2020 г.

На 02.03.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи тримесечно уведомление за финансовото
състояние за Четвърто тримесечие на 2019г на консолидирана база.
На 30.03.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и
емитент на ценни книжа към 31.12.2019г.
На 06.04.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на акции на БФБ
Дружеството планира да предложи първи транш на предлагането през м. юни 2020 г.
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).
„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”.
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.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
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.
На 21.04.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, дъщерно дружество на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД,
подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД от
10.10.2019 г.
На 21.04.2020 г. е подписан Анекс № 2 към Договор за краткосрочно финансиране между
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 30.04.2020 г., е
изменен с удължаване на горепосочения срок до 31.07.2020 г.
За избягване на съмнение, Дружеството уточнява, че гореспоменатите залози не следва да
бъдат учредявани, в случай че регистрацията на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис
Груп АД за търговия на Българска фондова борса приключи успешно до 31.07.2020 г.
На 23.04.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, дъщерно дружество на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД,
като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД, ЕИК 177424500, извърши доставка на услуги, във
връзка с изпълнение на Дейност 1 – Проектиране, съгласно чл. 1, ал. 2 от Договор рег. №
14/19.02.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет на дейност „Проектиране,
изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен
интернет възел за публични услуги на електронното управление“.
На 23.04.2020 г. е извършена доставка на услуги във връзка с изпълнение на Дейност 1 –
„Проектиране, съгласно чл. 1, ал. 2 от Договор рег. № 14/19.02.2020 г. за изпълнение на
обществена поръчка с предмет на дейност „Проектиране, изграждане и пускане в
експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за
публични услуги на електронното управление“.
В изпълнение на изискванията на чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), сделката е одобрена на 27.02.2020 г. от Управителния съвет на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД, като e представен протокола за приетото решение в Комисията за
финансов надзор (КФН) с писмо, вх. № РГ-05-1688-8 от 02.03.2020 г.
На 24.04.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на
Групата за 2019 г.
В съответствие с §45, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД ще представи консолидиран годишен финансов отчет за дейността на
групата през 2019 г. до 29.05.2020 г.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
Във връзка със съобщение на Комисия за финансов надзор от 27.03.2020 г. относно
представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и
оповестяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това, Ви
уведомяваме, че прогнозната дата за представяне на Консолидиран годишен финансов отчет
за дейността на групата през 2019 г. е 29.05.2020 г.
Причините за промяна в срока за публикуване на консолидирания отчети са свързани с
обявеното от Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната и приетия
в тази връзка Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.
На 30.04.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на
"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД за първо тримесечие на 2020 г.
В съответствие с §45, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД ще представи индивидуален финансов отчет за дейността си в срок до
31.05.2020г.
Във връзка със съобщение на Комисия за финансов надзор от 27.03.2020г. относно
представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и
оповестяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това,
Ви уведомяваме, че Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД продължава да работи по изготвянето
на уведомление за финансово състояние на индивидуална основа, като предвижда то да бъде
финализирано и подадено не по-късно от 31.05.2020г.
Причините за промяна в срока за публикуване на отчета на индивидуална основа са свързани
с обявеното от Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в страната и
приетия в тази връзка Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.
На 21.05.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично
дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.

На 22.05.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи тримесечно уведомление за финансовото
състояние за Първо тримесечие на 2020г.

На 27.05.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи тримесечно уведомление за финансовото
състояние за Първо тримесечие на 2020г на консолидирана база.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
На 29.05.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Уведомление относно подписан на 29.05.2020 г. Анекс за удължаване на Договор за поемане
на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит, сключен между ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС
СЪРВИСИС ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД.
Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламента относно пазарната
злоупотреба, Ви уведомяваме, че на 29.05.2020 г. е подписан Анекс за удължаване на Договор
за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит № 0018/730/101012019,
сключен между ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, с общ кредитен лимит с размер на 11 000 000
евро, разпределен по лимити и срокове :
•
Кредит-овърдрафт до 3 000 000 евро, със срок на усвояване до 30.06.2020 и срок за
погасяване до 31.08.2020г;
•
Револвиращ кредит до 2 000 000 евро, със срок на усвояване до 30.06.2020 и срок за
погасяване до 30.06.2021г;
•
Банков кредит под условие до 10 000 000 евро, срок за усвояване не по късно от
31.07.2027г, за акредитиви до 15.06.2021г.
Настоящите срокове са с възможност за предоговаряне за ползване за нов 12 (дванадесет)
месечен период след решение на компетентния орган на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

На 01.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Актуализирана процедура за продажба на акции от "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД.

На 02.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни
Резултатите на дружеството отбелязват положителни тенденции
СОФИЯ, 02.06.2020 г. – На 8 юни започва търговията с акциите на системния интегратор
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) на Българска фондова борса (БФБ).
Тогава ще бъдат предложени за продажба 7% от компанията при минимална цена от 7.60 лв. за
акция. Мениджър на емисията е Елана Трейдинг АД.
С това ТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от
компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да даде възможност на повече
инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по този начин ще се даде възможност на
по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди
основното предлагане през втората половина на месец септември.
Процедурата
За предлагането се запазват първоначално обявените планове за продажба на до 30% от
капитала в рамките на два транша през 2020 г. – юни и септември, при първоначално
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обявените параметри – 7.60 лв. минимална цена на Транш 1, стартиращ на 8 юни, и цена на
база 8.5 пъти EBITDA към юни 2020 през септември 2020 г. Транш 1 ще продължи 10 работни
дни до 19 юни включително, съгласно актуализираната Процедура за продажба от 01.06.2020 г.
“Компанията и акционерите й имат ангажимент и вярват, че поетият през есента на 2019 г. път
към публичността е правилният в дългосрочното й развитие. Бизнес моделът на компанията
разчита на комплексни и дългосрочни договорни отношения, което смекчава ефекта от резки
промени на бизнес климата като извънредните обстоятелства, свързани с COVID-19. Вярваме,
че изминалите няколко месеца ще направят продуктите и услугите, които предлагаме на
пазара, още по-атрактивни и ще дадат възможност на компанията да излезе от текущата
ситуация с по- голям потенциал в дългосрочен план,” заяви Иван Житиянов, главен
изпълнителен директор на ТБС Груп.
Инвеститорският интерес към дружеството, включително от международни инвеститори, преди
и след COVID, остава силен, а технологичният сектор става още по-притегателен за тях с оглед
на новите икономически реалности.
Разделянето на предлагането на два транша цели да даде възможност на по-широк кръг
инвеститори да инвестират в компанията на ранен етап, с което да се уверят в потенциала и да
имат възможност да затвърдят решението си при по-големия втори транш. Обстоятелствата
около COVID-19 не позволиха да се остави по-дълъг период между транш 1 и 2, но той е
достатъчен, за да могат инвеститори и акционери да се убедят в текущия и дългосрочния
потенциал на компанията.
“Вярвам, че запазената минимална цена продължава да дава адекватна отстъпка за
инвеститорите, особено предвид силните резултати на компанията към 31.03.2020 г., и
средните нива, на които се търгуват книжата на технологичния сектор по света преди и след
COVID, подкрепена допълнително с непроменените очаквания за междинен дивидент от 4
млн. лв. през 2020 г.,” каза още Житиянов.
Резултатите
Съгласно данните от обявените през миналата седмица резултати на Групата за първо
тримесечие на 2020 г. и одитираните отчети за 2019 г., консолидираните приходи отбелязват
значителен ръст на дванадесетмесечна база, като размерът им за периода 01.04.201931.03.2020 г. (127.1 млн. лв.) надвишава с 15% продажбите за календарната 2019 г. Изчислената
на същата база, нетната печалба достига 11.4 млн. лв., като нараства с 40% спрямо
календарната 2019 г. Само за първото тримесечие на тази година, Групата отчита приходи от
36.7 млн. лв., отбелязващи увеличение от 84% спрямо аналогичния период на 2019 г. С основен
принос се откроява отчетеният ръст от 118% в България, където ТБС ЕАД реализира значително
по-широк набор от проекти във всички сектори на местния пазар, както и продължаващи
регулярни приходи от мултинационални клиенти. Ръст от 43% отбелязват и продажбите в
Сърбия, Черна Гора, Босна и Словения, където Групата ускорява значително доставките към
традиционни клиенти от телекомуникационния сектор. Към консолидирания ръст се числят и
приходите от стартиралите в края на 2019 г. продажби в Македония и Албания.
Обратно изкупуване
Допълнително, като продължение на обявените ключови планове на Дружеството да
стимулира служителите си с акции, мениджмънтът на ТБС Груп предлага на акционерите и
програма за обратно изкупуване на акции до края на 2020 г. при ценови диапазон от 7.40 лв. –
11.00 лв. На акция. Предложението ще се гласува на насроченото за 30 юни извънредно общо
събрание на акционерите.
Информация за дружеството:
- Уебсайт: https://www.tbs.tech/
- Проспект за публичното предлагане: https://www.tbs.tech/documents/prospectus/
- Уведомление за финансово състояние към 31.03.2020 г.:
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http://www.tbs.tech/documents/financial-reports/
- Процедура за продажба на акции: https://www.tbs.tech/wpcontent/
uploads/2020/06/proczedura-podpisana.pdf
Презентация на резултатите към 31.03.2020 г.: https://www.tbs.tech/wpcontent/
uploads/2020/06/tbsg-0320a-pub.pdf
За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на и-мейл marcomms@tbs.tech
За Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) е създадена през 2019 г. в резултат на
отделянето на дейността по предоставяне на решения и услуги в областта на
информационните и комуникационните технологии от групата на Телелинк България ЕАД.
Историята на дейността датира още от 2004 г., когато тя стартира в България, и
преминава през постъпателно разрастване в региона на Западните Балкани и на
международния пазар на глобалните ИТ услуги. Днес бизнесът на ТБС Груп се фокусира върху
седем технологични област, прилагайки холистичен подход към ИТ предизвикателствата.
Групата има повече от 200 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиента от
различен мащаб и сфери на дейност и широка мрежа от партньорства със световни
технологични лидери като Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM VMware и др. Мисията на
компанията е да опростява сложното и да помага на клиентите си да постигат своите
цели чрез технологиите.__
На 08.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
В „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от
Регламент ЕС 596/2014.
На 08.06.2020 г. Иван Житиянов, в качеството му на Изпълнителен директор и член на
Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и вътрешно лице, както и лице
изпълняващо ръководни функции в публичното дружество уведомява за сключена от него
сделка от свое име и за своя сметка, а именно: покупка на 08.06.2020 г. на 6 550 броя акции на
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Покупката е осъществена на регулиран пазар на цена
7,60 лв., а общата стойност на сделката е 49,780.00 лева . Дата на сетълмент на сделката
11.06.2020 г.
На 08.06.2020 г. Николета Станаилова, в качеството ѝ на член на УС на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД и вътрешно лице, както и лице изпълняващо ръководни функции в
публичното дружество уведомява за сключена от нея сделка от свое име и за своя сметка, а
именно: покупка на 08.06.2020 г. на 2 600 броя акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
Покупката е осъществена на регулиран пазар на цена 7,60 лв., а общата стойност на сделката е
19 760 лева. Дата на сетълмент на сделката 11.06.2020 г.

На 08.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
ТБС Груп организира дигитално събитие на 11 юни от 16:00 до 17:00 часа, на което ще се
дискутира финансовите резултати за I-во тримесечие на 2020 г. с настоящи и бъдещи
инвеститори.
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В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор на Телелинк Бизнес Сървисис
Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов ще представи пред акционери и потенциални инвеститори
финансовите резултати на компанията, както и детайли около предлагането на акции на
дружеството на БФБ.
След презентацията ще има сесия за въпроси и отговори.
ТБС Груп се занимава с интегриране на технологични решения и дистрибуция на софтуер и
хардуер. Компанията е със седалище София и има повече от 200 служители и над 200 клиенти
от различен мащаб и сфери на дейност.

На 09.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
В „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от
Регламент ЕС 596/2014.
На 09.06.2020 г. Теодор Добрев, в качеството му на член на Управителния съвет на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД и вътрешно лице, както и лице изпълняващо ръководни функции в
публичното дружество уведомява за сключена от него сделка от свое име и за своя сметка, а
именно: покупка на 09.06.2020 г. на 4 000 броя акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
Покупката е осъществена на регулиран пазар на цена 7,60 лв., а общата стойност на сделката е
30,400.00 лева . Дата на сетълмент на сделката е 12.06.2020 г.
На 10.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
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.
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.
След края на търговската сесия на 11.06.2020 г., четвъртък, Продаващите акционери няма да
предлагат повече акции до началото на Транш 2.
На 11.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Във връзка с изискванията на чл.148б от за публичното предлагане на ценни книжа, с
настоящото уведомяваме, че на 11.06.2020 г. е постъпило следното уведомление в „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД:
Любомир Михайлов Минчев, в качеството му на акционер, притежаващ пряко 10 456 250 броя
акции, представляващи 83.65% от капитала на публичното дружество „Телелинк Бизнес
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Сървисис Груп“ АД, е продал на 08.06.2020 г. 575 321 броя акции, представляващи 4.60% от
капитала на дружеството. В резултат на сключените сделки, дяловото му участие в капитала на
дружеството е спаднало под число, кратно на 5 на сто, а именно от 83.65% на 79,05%.
Любомир Михайлов Минчев не притежава участие в капитала на„Телелинк Бизнес Сървисис
Груп“ АД чрез свързани лица.
На 11.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме
обществеността относно следното:
В „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е постъпило уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент
ЕС 596/2014 за сключени сделки от страна на г-н Иво Евгениев – член на Надзорния съвет на
Дружеството, а именно:
На 08.06.2020 г. е сключена сделка за продажба на 74 541 броя акции на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД на цена от 7.60 лв., като общата стойност на сделката е 566 511,6 лв.
На 09.06.2020 г. са сключени две сделки за продажба на 14 249 броя акции на „Телелинк Бизнес
Сървисис Груп“ АД, съответно за продажба на 10 000 броя на цена 7,60 лв. и за 4 249 броя акции на
цена от 7.60 лв. Общата стойност на сделките е 108 292.4 лв.
На 10.06.2020 г. е сключена сделка за продажба 1 262 броя акции на „Телелинк Бизнес Сървисис
Груп“ АД на цена от 7.60 лв., като общата стойност на сделката е 9 591.2 лв.
На 11.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по чл. 17,
§1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Уведомление относно резултати от публичното предлагане на акции от капитала на "Телелинк
Бизнес Сървисис Груп" АД, в рамките на Транш 1 от актуализирана процедура за продажба
Близо 8% от акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) бяха успешно пласирани сред
инвеститори в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството на Българска фондова борса АД.
От 8 до 11 юни 2020 г. продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов са
продали общо 982 487 броя акции с фиксирана цена на продажба от 7.60 лв. за акция.
„Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови
чуждестранни и български инвеститори. За нас е от изключителна важност, че въпреки трудната
икономическа и пазарна ситуация инвеститорите ни се довериха,“ посочи Иван Житиянов,
изпълнителен директор на ТБС Груп.
„Като мениджър на предлагането, ние сме удовлетворени от постигнатото. Найголемият успех
според нас е, че успяхме да привлечем в ТБС Груп чуждестранни инвеститори – нещо, което не се бе
случвало от доста време на българския пазар. Благодарни сме на местните институционални и
индивидуални инвеститори, които за пореден път подкрепиха пазара,“ заяви Радослава Масларска,
председател на СД на ЕЛАНА Трейдинг, които са мениджър на емисията.
Новите акционери в компанията включват около 300 български и чуждестранни физически и
юридически лица, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80%. Сред
останалите индивидуални инвеститори са и немалък брой служители на дружеството, както и част
от корпоративното и административно ръководство.
„Участието на мениджмънта и част от служителите говори за нашето доверие в компанията и
дългосрочните перспективи, които виждаме в нейното развитие,“ коментира още Житиянов, който
също закупи акции в рамките на предлагането.
Съгласно приетата от продаващите акционери Процедура за продажба, в рамките на Транш 1
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първоначално бяха предложени общо 875 000 акции или 7% от капитала на дружеството. В резултат
на високия интерес и в съответствие с Процедурата, впоследствие бяха предложени още 107 487
акции, които също бяха продадени успешно. Следващият Транш 2 от предлагането на акции ще
бъде през есента на 2020 г., като обемът и цената, на която ще се предлагат, ще бъдат определени
според първоначалните планове.
На 29.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, дъщерно дружество на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД,
подписа Анекс към договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД.
На 29.06.2020 г. е подписан Анекс № 4 към Договор за поемане на кредитни ангажименти по
линия за овърдрафт кредит между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД като кредитополучател,
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД като залогодател и Уникредит Булбанк АД като кредитор от
10.10.2019 г., по силата на който страните се договарят за увеличение на размера на
предоставения (разрешен) кредитен лимит с до EUR 2 000 000 (два милиона евро) до общо EUR
13 000 000 (тринадесет милиона евро) и за удължаване на крайния срок за усвояване до
31.05.2021 г.

На 30.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Управителният съвет на "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД одобри годишните финансови
отчети на дъщерните дружества в Групата за 2019 г. и взе решение за разпределяне на
дивиденти от неразпределената печалба и печалбата за 2019 г. на дъщерните дружества.
Общият размер да дивидентите, разпределени към "ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП" АД, е
8 488 302.20 лева.

На 30.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Вътрешна информация по
чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП :
Във връзка с проведеното на 30.06.2020 г. от 10:00 ч. Извънредно общо събрание на
акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, Ви уведомяваме за решенията, които
бяха приети от акционерите:
1. Извършване на обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:
Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до З на сто
от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството.
Срок за обратно изкупуване - не по-късно от 31.12.2020 г. Срок за заплащане на
изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява УС на дружеството
в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при
спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: Общото събрание на
акционерите следва да взема решение относно минималния и максималния размер на цената
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на изкупуване в диапазон от 7,40 лв. до 11лв.- като овластява УС на дружеството да приема
конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална
стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В
срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, УС по своя преценка
да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложени от
общото събрание на акционерите.
Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява УС
на дружеството да избере Инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване
на собствени акции.
Цел на обратното изкупуване: инвестиционна дейност и/или програма за стимулиране
на членовете на корпоративното ръководство и служители на дружеството и на дъщерните му
дружества чрез предоставяне на акции.
ОСА овластява УС да определи всички останали конкретни параметри по обратното
изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на
решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при
спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя
начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по
обратно изкупуване.
ОСА овластява УС да се разпорежда с изкупените акции след извършване на
обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство и условията на програмата за
стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и на служителите на дружеството и
на дъщерните му дружества.
1.
Приемане на Мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп“ АД, при спазване на изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, относно
условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение
на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, във връзка с издаване на корпоративна гаранция
(Parent Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi
Trade Finance Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London Е14 5LB, United
kingdom (CITI BANk) и Cisco Systems lnternational B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се
купува оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски
долара по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco
Systems lnternational B.V., the Netherlands.
2.
Издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и следващите от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа от страна на общото събрание на
акционерите на публичното дружество за издаване на корпоративна гаранция (Parent
Guarantee for Specific Liabilities) от дружеството майка, едноличен собственик - „Телелинк
Бизнес Сървисис Груп” АД на Комутел ДОО и Телелинк Словения в полза на Citi Trade Finance
Operations, Citigroup Centre, Canada Square Canary Wharf, London Е14 5LB, United kingdom (ClTl
BANk) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), обезпечаваща възможността да се купува
оборудване на висока стойност при отложено плащане в размер на до 5 100 000 щатски долара
по сключени договори от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО, Словения със Cisco Systems
lnternationaI B.V., the Netherlands, съобразно условия и параметри, описани в изготвения от
Управителния съвет Мотивиран доклад, приет от ОСА по т.2 по-горе.

“ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД
На 30.06.2020г. е представило пред КФН, БФБ и Обществеността следната информация
Във връзка със задължението ни, произтичащо от разпоредбата на чл. 114а, ал. 9 от
ЗППЦК относно оповестяване на информация за сключени сделки от страна на дъщерното
дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, в деня на сключването
им, уведомяваме КФН и обществеността за следното:
1.Съгласно Приемо-предавателен протокол от 30.06.2020 г., „Телелинк Бизнес
Сървисис“ ЕАД е извършило доставка на оборудване към Консорциум Телелинк Груп във
връзка с подмяна и монтаж на хардуерната виртуализационна, комуникационна и
електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Стойността на
доставката към Консорциум Телелинк Груп., извършена на 30.06.2020 г. е в размер на 2 851
600.00 лв. без ДДС.
2. Съгласно приемно-предавателни протоколи от 30.06.2020 г., „Телелинк Бизнес
Сървисис“ ЕАД е извършило доставки на оборудване към „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, за
изпълнение на проект „Модернизация на съществуващ информационен и комуникационен
център на НСИ“ по Дейност № 2: „Развитие на необходимия изчислителен и комуникационен
ресурс за нуждите на функционирането на информационен и комуникационен център на
НСИ“. Стойността на извършените доставки е в размер на 611 305,27 лв. без ДДС.
За извършените на 30.06.2020 г. доставки от страна на дъщерното дружество „Телелинк
Бизнес Сървисис“ ЕАД към „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД, както и към Консорциум Телелинк
Груп е налице предварително одобрение от страна на управителния съвет на публичното
дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, обективирано в протокол от проведено на
29.06.2020 г. заседание, представен съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК.

