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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16
ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
София ул. "Три уши" 6
ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно
сключване от „АЛТЕРКО“ АД на Договор за
кредит и Договор за поръчителство от „Тера
Комюникейшънс“
АД
във
връзка
с
Предварителен договор за придобиване на 100
% от капитала на новоучредено дружество

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка със сключен между „АЛТЕРКО“ АД и
"ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ СИ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД Предварителен договор за придобиването на
100 % от капитала на новоучредено дружество „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК:
204639442 и въз основа на избора на финансираща банка, „АЛТЕРКО“ АД сключи Договор за
кредит с „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД при условия съгласно решението на Съвета
на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за избор на банка. Стойността на кредита е до 1 620 000
евро, която сума ще се погасява за срок от 141 месеца (вкл. гратисния период) и при
фиксирана лихва за целия период на кредита от 3% (три процента) годишно. Кредитът е
предназначен за финансиране плащането на до 90 % от цената на придобиване на дяловете
определена по метода “cash-free / debt-free”, съгласно условията на Предварителния договор.
Във връзка с Договора за кредит „АЛТЕРКО“ АД е одобрило по реда на чл. 114, ал. 3
ЗППЦК поемането от страна на дъщерното дружество „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД на
поръчителство спрямо „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД. Въз основа на даденото
одобрение дъщерното дружество „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД е сключило Договор за
поръчителство с „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, с което се е задължило да отговаря
солидарно с „АЛТЕРКО“ АД за изпълнение на всички парични задължения, произтичащи от
и/или свързани с Договора за кредит и последващи анекси и споразумения към него.
Необходимата информация във връзка с предоставеното обезпечение от страна на дъщерното
дружество е предоставена и на Комисията по финансов надзор, съгласно законовите
изисквания.
Допълнителна информация във връзка с изпълнение на сделката ще бъде разкривана
поетапно, съобразно разпоредбите на закона и отношенията между страните.
С уважение:
Denitsa Valerieva
Stefanova
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…………………………………
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите
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