ALLTERCO JSCo
109 Bulgaria Blvd.
1404 Sofia Bulgaria
tel: +359 2 957 1247
www.allterco.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
на основание чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН 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 за периода
01.01.2017 – 30.06. 2017 г.

1.
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период,
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия
резултат и собствения капитал на емитента
През отчетното шестмесечие не е настъпила промяна в счетоводната политика на
АЛТЕРКО АД по отношение на дъщерните дружества.
2.
Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента,
ако участва в такава група
През първото шестмесечие на 2017 г. не e настъпила промяна в икономическата група на
АЛТЕРКО АД
3.
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на
емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група,
апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни
инвестиции, преустановяване на дейност
През първото шестмесечие на 2017 г.:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
•

•

не са извършвани организационни промени в рамките на емитента;
не е започнало производство по преобразуване;
не са извършени апортни вноски от емитента;
не е отдавано под наем имущество на дружеството;
няма преустановени дейности;
са извършени дългосрочни инвестиции в капитала на следните дъщерни
дружества:
Увеличи капитала на дъщерното дружество Алтерко Роботикс ЕООД на 1 500 000
лева чрез парична вноска, в изпълнение на плановете за разходване на
постъпленията от Първичното Публично Предлагане, съгласно вписване в
Търговския регистър № 20170110095032;
Увеличаване капитала на АЛТЕРКО Ко., Лтд.-Тайланд от THB 200 000 (BGN
10 449.48) на THB 1 000 000 (BGN 52 247.4) чрез записване на 80 000 акции с
номинална стойност от THB 10 (BGN 0.5224741) всяка. „АЛТЕРКО“ АД ще
придобие 39 200 обикновени акции с номинална стойност от THB 10 (BGN
0.522474) всяка от новата емисия за увеличението на капитала на АЛТЕРКО Ко.,

•

Лтд. – Тайланд на обща стойност (BGN 20 480.98). Промяната е била вписна през
второто тримесечие;
Алтерко АД е сключило Предварителен договор за придобиването на
дружествени
дялове
от
новоучредено
дружество
„АЛТЕРКО
ПРОПЪРТИС“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала. Очаква се
окончателното придобиване на дружествените дялове да бъде извършено през
второто 6-месечие на 2017 г.

4.
Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се
отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати наймалко за следващото тримесечие
Към 30.06.2017 г. АЛТЕРКО АД отчита на консолидирана база печалба в размер на 293
хил. лв.(включително миноритарния дял), спрямо регистрираната за същия период на
2016 г. печалба в размер на 72 хил. лв., което представлява увеличение на печалбата с
307%.
За първите шест месеца на 2017 г. АЛТЕРКО АД отчита на консолидирана база нетни
приходи от продажби в размер на 17 496 хил. лв., което представлява увеличение от 17.38 %
спрямо нетните приходи от продажби на дружеството на консолидирана база за същия
период на 2016 г., които са на стойност 14 906 хил. лв. Повишението на приходите се дължи
основно на увеличените на продажбите на смарт устройства.
Към края на шестмесечието на 2017 и 2016 АЛТЕРКО АД не отчита приходи от дивиденти
от дъщерни дружества.
5.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от
гласовете в общото събрание към края на съответното шестмесечие, и промените в
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен
период
Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на АЛТЕРКО АД
НАИМЕНОВАНИЕ НА
АКЦИОНЕР

ПРОЦЕНТ ОТ
КАПИТАЛА

Светлин Тодоров

38.61 %

Димитър Димитров

38.61 %

Виктор Атанасов

7,47 %

Други физически и юридически лица

15,31 %

* Представената информация е към 30.06.2016 г

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода 01.01.2017 г.- 30.06.2017 г.
През отчетния период не е настъпила промяна в броя на акциите притежавани от
посочените акционери акции.
6.
Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на
емитента към края на съответното шестмесечие, както и промените, настъпили за
периода от края на предходния шестмесечен период за всяко лице поотделно
Членове на Съвета на директорите

НАИМЕНОВАНИЕ НА
АКЦИОНЕР

ПРОЦЕНТ
ОТ
КАПИТАЛА

Светлин Тодоров

38.61 %

Димитър Димитров

38.61 %

Виктор Атанасов
Николай Мартинов
(непряко чрез Импетус Капитал ООД)

7,47 %
0,90 %

Другите членове на СД не притежават акции от капитала на АЛТЕРКО АД.
7.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от
собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или
вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто
от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство
поотделно
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на
дружеството.
8.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество
заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице
или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на
характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на
неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на
поето задължение, условия и срок
През отчетното шестмесечие „АЛТЕРКО“ АД е сключило Предварителен договор от
26.04.2017 г. за придобиване на 100 % от капитала на новоучредено дружество, с което е

поело ангажимент за плащане на цената на придобиване при сключването на
окончателния договор определена по метода cash free-debt free с приблизителна
прогнозна стойност около EUR 1 800 000 или BGN 3 520 494. В изпълнение на
задълженията си по Предварителния договор „АЛТЕРКО“ АД е депозирало в полза на
продавача „ Джей Ей Еф Си Дивелъпмънтс“ ООД сумата от EUR 150 000 или BGN
293 374,50 по банкова сметка със специален режим (Escrow сметка) до сключването на
окончателен договор и изпълнение на условията по него за плащане на пълния размер на
цената.
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Димитър Димитров
Изпълнителен директор
на „АЛТЕРКО“ АД

