
  
 

  

София, 08.12.2022 г. – Висок интерес и по време 
на втория ден от  първичното  публично 
предлагане на акции на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ на 
пазар BEAM на Българска фондова борса. 

Заявки на обща стойност 1 571 534 лева бяха 
подадени от инвеститорите в рамките на втория 
ден, с което и допълнително предложените 
234 000 акции бяха презаписани близо 1.6 пъти. 

С това всички общо 700 000 акции на 
предлагането са успешно записани на 
емисионната цена 4.30 лв. за акция и компанията 
набра 3.01 млн. лв. свеж капитал за ускоряване 
на растежа си. По първоначална информация в 
предлагането се включиха широк кръг 
инвеститори, както индивидуални, така и 
институционални. 

„Постигнатият резултат за нас е изключителен 
успех. Набраният ресурс и от вторият ден на 
предлагането ще даде допълнителен тласък на 
развитието на компанията“, каза собственикът и 
изпълнителен директор на компанията 
Светослав Ангелов след края на втория ден на 
предлагането. „Благодаря още веднъж на всички 
доверили ни се инвеститори. Вярвам, че с 
тяхната подкрепа „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ направи 
малка, но ключова стъпка по пътя си напред. Сега 
ни чака много работа, за да оправдаем 
очакванията към нас“, допълни той. 

 „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ и мениджърът „ЕЛАНА 
трейдинг“ очакват търговията с временната 
емисия (Борсов код: ITF1) да стартира до една 
седмица след приключване на сетълмента на 
сделките от предлагането. Търговията с 
постоянната емисия ще започне след вписването 
на новите акции в Търговския регистър и 
Централен депозитар и приемането им за 
търговия на БФБ, което се очаква да стане до две 
седмици. 

Sofia, 08.12.2022 - High interest during the 
second day of the initial public offering of shares 
of ITF Group on the BEAM market of the 
Bulgarian Stock Exchange. 

Applications for a total amount of BGN 1 571 534 
were submitted by investors during the second 
day, and the additional 234,000 shares offered 
were oversubscribed nearly 1.6 times. 

With this, all 700,000 shares of the offering were 
successfully subscribed at the issue price of BGN 
4.30 per share and the company raised BGN 3.01 
million of fresh capital to speed up the company’s 
growth. According to initial information, a wide 
range of investors, both individual and 
institutional, participated in the offering. 
 

"The result achieved is an outstanding success for 
us. The resources raised and from the second day 
of the offering will further boost the company ‘s 
development," said the company's owner and 
CEO Svetoslav Angelov after the end of the 
second day of the offering. " Huge thank you once 
again to all the investors who trusted us. I believe 
that with their support, ITF Group has taken a 
small but crucial step on its way forward. We now 
have a lot of work ahead of us to live up to the 
expectations placed on us," he added. 
 

 ITF GROUP and the IPO manager ELANA Trading 
expect trading of the temporary issue (Ticker: 
ITF1) to commence within one week of the 
completion of the settlement of the transactions 
in the offering. Trading in the permanent issue 
will commence once the new shares are 
registered with the Commercial Register and the 
Central Depository and admitted to trading on 
the BSE, which is expected to be within two 
weeks. 
 
 

 


