
  
 

  

София, 07.12.2022 г. – Заявки на обща стойност 
3 356 025 лева бяха подадени от инвеститорите в 
рамките на първия ден от публичното 
предлагане на акции на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД (ITF 
Group) на пазар BEAM на Българска фондова 
борса. Така предложените 466 000 акции с 
емисионна стойност 4.30 лв. бяха презаписани 
близо 1.7 пъти. 

„Оценявам високо доверието на инвеститорите 
към нашата компания и се ангажирам, заедно с 
целия мениджърски екип, да работим за 
постигането на заложените цели, така че да 
оправдаем това доверие. Сигурен съм, че най-
доброто за компанията и инвеститорите тепърва 
предстои“, заяви собственикът и изпълнителен 
директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ ЕАД Светослав 
Ангелов. 

Акциите на ITF Group бяха записани от широк 
кръг както индивидуални, така и 
институционални инвеститори. Съгласно 
правилата на предлагането за пропорционално 
разпределение при презаписване, всеки 
инвеститор ще получи около 60% от заявения 
брой акции.  

Предвид високия интерес, Емитентът ITF Group и 
мениджърът на предлагането ЕЛАНА Трейдинг 
взеха решение да предложат за записване на 
пазар BEAM още 234 000 (двеста тридесет и 
четири хиляди) акции с емисионна стойност 4.30 
лв. за една акция. Съгласно условията на 
Документа за допускане до търговия на пазар 
BEAM, датата на втория аукцион е 08.12.2022 г. 
(четвъртък). Условията за подаване на поръчки и 
правилата за класирането им остават без 
промяна както тези за първия ден. 

Sofia, 07.12.2022 - Orders for a total amount of 
BGN 3 356 025 were submitted by investors 
within the first day of the public offering of shares 
of ITF Group on the BEAM market of the 
Bulgarian Stock Exchange. The 466,000 shares 
offered with an issue value of BGN 4.30 were thus 
oversubscribed nearly 1.7 times. 
 
"I highly appreciate the investors' confidence in 
our company and I am committed, together with 
the entire management team, to work towards 
achieving the set goals so as to justify this 
confidence. I am sure that the best for the 
company and the investors is yet to come", said 
Svetoslav Angelov, the owner and CEO of ITF 
GROUP. 
 
 

ITF Group's shares were subscribed for by a wide 
range of both individual and institutional 
investors. According to the offering's pro rata 
allocation rules for oversubscription, each 
investor will receive approximately 60% of the 
number of shares applied for.  
 
Given the high level of interest, the Issuer ITF 
Group and the Manager ELANA Trading have 
decided to offer a further 234,000 (two hundred 
and thirty-four thousand) shares for subscription 
on the BEAM market at an issue price of BGN 4.30 
per share. According to the terms of the 
Document for Admission to Trading on the BEAM 
Market, the date of the second auction is 
08.12.2022 (Thursday). The conditions for placing 
orders and the rules for their execution remain 
unchanged as those for the first day. 

 


