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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПО ЧЛ.33А1, ал. 1, т. 3 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 ГОДИНА
КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “АЛТЕРКО” АД
КЪМ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.
НА ИНДИВИДУЛНА ОСНОВА
Съветът на директорите на “АЛТЕРКО” АД, ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Черни връх“ № 103, уведомява всички настоящи и бъдещи
инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията
на чл. 33а2 във връзка с чл. 33а1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от
горепосочения нормативен акт. Тя съдържа законово определената информация за дейността на
дружеството на индивидуална база за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. В интерес на
инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да
инвестират в ценните книжа на дружеството.
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или
непълни данни в настоящата информация към 31.12.2020 г. са:
Светлин ТОДОРОВ – Председател на СД
Димитър ДИМИТРОВ – Изпълнителен член на СД
Николай МАРТИНОВ – Член на СД
С решение на Общото събрание на акционерите от 21.09.2020 г. мандатът на Съвета на директорите
в посочения състав е продължен за нов 5-годишен срок.
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През отчетния период не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2020 г. структурата на капитала на на “АЛТЕРКО” АД е следната:
НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР

ПРОЦЕНТ ОТ
КАПИТАЛА

Светлин Тодоров
32,48 %
Димитър Димитров
32,48 %
Виктор Атанасов*
6,23 %
Други физически и юридически лица**
28,81 %
*След края на отчетния период Дружеството е получило уведомление от акционера Виктор Атанасов за
намаляване на дяловото му участие до 2,09 %, считано от 12.01.2021 г.;
** Въз основа на промяната следва да се отчете и промяна в дела на миноритарните акционери – общо
32,95%.

1.2.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
През отчетния период не е открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество
1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени сделки извън обичайната
дейност.
През отчетния период са сключени следните сделки, които нямат съществен характер с оглед на
тяхната стойност, но биха могли да бъдат счетени за такива с оглед на техния предмет, а именно:
През отчетния период „Алтерко“ АД е реализирало продажба на част от притежаваните от него
акции от капитала на Victory Partners VIII Norway Holding AS (настоящо наименование Link Mobility
Group Holding ASA, “Линк Холдинг”) получени като част (20%) от цената, съгласно Share Purchase
Agreement (SPA) от 29.06.2019 г. за продажбата на телекомуникационния бизнес на “Aлтерко” АД в
Европа, сключено с Link Mobility Group AS. В рамките на процедура по публично предлагане на нови
и съществуващи акции от капитала на Линк Холдинг, съгласно проспект от 12.10.2020 и съгласно
условията на предлагането, „Алтерко“ АД в качеството си на продаващ акционер е реализирало
продажбата на общо 588 599 акции, представляващи част от притежаваните от „Алтерко“ АД общо 1
345 180 акции. Акциите са продадени при цена от 47 NOK за акция. Брутният приход за „Алтерко“
АД преди трансакционни разходи възлиза на 27 664 153 NOK (норвежки крони) или 4 955 784.03
лева по фиксинга на БНБ към 23.10.2020 г. Посочената сума е брутна, като върху нея се начисляват
трансакционни разходи.
Във връзка с предоставени през 2019 г. от “Алтерко” АД допълнителни парични вноски на „Алтерко
Пропъртис“ ЕООД и „Алтерко Трейдинг“ ЕООД в размер на 900 000 евро всяка, към края на отчетния
период „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е изплатило изцяло допълнителната парична вноска, а срокът
на допълнителната парична вноска, предоставена на „Алтерко Трейдинг“ ЕООД е продължен с една
година.
В рамките на предмета си на дейност като акционерно дружество – холдинг - „Алтерко“ АД е
увеличило капитала на дъщерното си дружество „Алтерко Пропъртис“ ЕООД от 3 520 494 на
5 280 000 лева и увеличението е вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията.
1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор
за съвместно предприятие.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството.
С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 21.09.2020 г. е потвърден
одиторския ангажимент на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег.
одитор № 086 с водещ одитор Мариан Николов, рег. № 061.
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1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения
или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто
от собствения капитал на дружеството.
През отчетния период не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо
се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
С официално писмо от 6 юли 2020 г. норвежкото дружество Link Mobility Group AS („Линк“), което
през юли 2019 г. придоби телекомуникационния бизнес на „Алтерко“ АД в Европа, претендира
обезщетение за вреди във връзка със сключения между страните Share Purchase Agreement (SPA).
Претенциите включват 1 561 535,80 евро, които Линк заявява, че ще прихване срещу задължението
за плащането на остатъка от цената, както и сумата от 1 337 210,20 евро, платима по банков път или
чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от капитала на едноличния
собственик на Link Mobility Group AS, както и разноски и други разходи във връзка с тези претенции.
Към настоящия момент претендираните от Линк суми не са обект на съдебно или арбитражно
производство.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента
или негово дъщерно дружество.
През отчетния период не са налице покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в
търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да
притежават публично предлагани ценни книжа.
Договор за блокиране на акции
Дружеството е оповестило по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК мажоритарните акционери и членове на
Съвета на директорите – Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са сключили
Договор за блокиране на притежаваните от тях към момента общо 11 552 240 акции от капитала на
дружеството за срок от 3 години, считано от датата на вписване на увеличението на капитала в
Търговския регистър. При определени условия, след изтичането на 6 месеца от датата на
вписването на увеличението на капитала в Търговския Регистър мажоритарите ще имат право да
търгуват до 7% от притежаваните от тях акции. Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов
Димитров са се договорили помежду си и в полза на публичното дружество. „Алтерко“ АД е
изразило съгласие да се ползва от уговорките в негова полза, а именно правото на неустойки и/или
обезщетения за вреди в случай на възникване на такива при неизпълнение от страна на
уговарящите се страни във връзка с блокирането на техните акции.
Ангажиментът на Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров е под условие, че
дружеството успешно реализира увеличение на капитала си, съгласно потвърден от Комисията за
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финансов надзор Проспект за публично предлагане на 3 млн. броя нови акции на „Алтерко“ АД,
ведно с допълненията към него. След успешно приключване на увеличението на капитала на
дружеството и неговото вписване в Търговския регистър Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов
Димитров са подали заявления за блокиране посочените акции.
Публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД
На 28.09.2020 г., на основание чл. 89т от Закона за публично предлагане на ценни книжа,
Дружеството е публикувало официално съобщение за публично предлагане на 3 000 000 броя нови
поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева за акция,
с които да бъде увеличен капитала на „Алтерко“ АД, въз основа на Проспект, ведно допълненията
към него, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г., Решение
№ 405-Е от 11.06.2020 г. и Решение № 791-Е от 29.10.2020,
Публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД е проведено в
периода 28.09.2020 г. – 30.10.2020 г. и е приключило успешно след края на отчетния период.
Капиталът на Алтерко АД след увеличението е 17 999 999 лева, представляващи 17 999 999
обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка.
Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на
13.11.2020 г. Новата емисия акции е регистрирана на търговия на регулиран пазар – Българска
Фондова Борса АД с начална дата на търгуване 26.11.2020 г.

Дивидент
На своето редовно годишно заседание, проведено на 21.09.2020 г. Общото събрание на
акционерите е взело решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при
следните параметри:
- Обща сума за разпределяне като дивидент: 450 000 лева
- Дивидент за една акция: 0,03 лева на акция
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото
събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на
Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за
Централния депозитар, издадена от КФН;
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото
събрание, на което е приет годишният отчет.
Oбщото събрание на акционерите е овластило Съвета на директорите да предприеме всички
правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но
не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.
В изпълнение на това решение Съветът на директорите на „Алтерко“ АД определи с Решение от
12.10.2020 г. следния начин и сроковете за изплащане на дивидента:
- Брутен размер на дивидента за една акция 0,03 лева;
-

Нетен размер на дивидента на една акция – 0,0285 лева за акционерите физически
лица
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-

Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се
намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде
изплащан чрез клоновете на Райфайзенбанк България ЕАД. На акционерите, чиито
сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска
подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез
съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

-

Начален срок за изплащане на дивидента: 09.11.2020 г. - Краен срок за изплащане на
дивидента: 09.11.2021 г.

-

След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на
петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент ще
може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено
искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“
№ 103. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния
давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството. Право на дивидент,
съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, имат притежателите на акции към 14- тия ден след
датата на общото събрание, а именно към 05.10.2020 г.

Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за
инвеститорите при вземането на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават
акции са разкрити публично, вкл. в Уведомлението за финансовото състояние на дружеството за
четвъртото тримесечие на 2020 г. на индивидуална база и Пояснителните бележки към него.

Dimitar Stoyanov
Dimitrov

Digitally signed by Dimitar
Stoyanov Dimitrov
Date: 2021.01.26 18:03:08
+02'00'

Изпълнителен директор: ………………………….
Димитър Димитров
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