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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
на основание чл. 33, ал. 1, т. 5 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 във връзка с Регламент (ЕС) № 596/2014) относно
обстоятелствата, настъпили през периода
01.01.2020 – 30.06. 2020 г.
През периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. „Алтерко” АД е оповестило следната вътрешна
информация до КФН, БФБ-София АД и обществеността:
Дата
Събитие
24.01.2020
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН Протокол от Решение на Съвета
на директорите относно увеличение на капитала на дружеството и неговите
параметри и следното съобщение:
Във връзка с Решение на Съвета на директорите от 20.12.2019 г. за увеличение на
капитала на Дружеството от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) на
18 000 000 лева (осемнадесет милиона лева) чрез публично предлагане на
3 000 000 броя (три милиона броя) безналични обикновени поименни акции с
право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на
номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с настоящото
Ви уведомяваме, че с последващо Решение на Съвета на директорите от
24.01.2020 г. са определени параметрите на емисията акции, включително
емисионна стойност, правила за прехвърляне на права и записване на акции.
Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане
на новоемитирани акции, след публикуването на потвърден от Комисията за
финансов надзор проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.
Съветът на директорите е одобрил проект на Проспект, който да бъде представен
за потвърждение от регулатора. Емисионната стойност на една акция от
предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на
Дружеството акции е определена на 3,00 лева за акция.
Условия за успешното провеждане на увеличението е да бъдат записани и платени
не по-малко от 1 000 000 (един милион) акции (минимален размер на емисията).
Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан
минималният размер на емисията. Ако записаните и платени нови акции са помалко от 1 000 000 (един милион) броя от предлаганите акции, подписката ще се
счита за неуспешна, а набраните суми се връщат на лицата, записали акции,
съгласно нормативните изисквания.
Публичното предлагане ще се извърши, съгласно нормативните изисквания и при
условията, посочени в Проспекта и Решението на Съвета на директорите.
Предвижда се набраните нетни постъпления да бъдат използвани за: Разширяване
и изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и
търговски представители по региони; участия в местни и международни
изложения; Оборотни средства за установяване на регионални логистични
центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на
продажби; Развойна дейност: увеличение на ИТ и инженерния персонал;
сертификация на устройства.
Съветът на директорите е избрал за инвестиционен посредник на емисията акции

от увеличението на капитала ИП “Карол“ АД.
Подробности относно параметрите на публичното предлагане и начина на
неговото провеждане, можете да намерите в Решение на Съвета на директорите
от 24.01.2020 г, копие от което е приложено към настоящото уведомление.
30.01.2020

Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с Решение
на Съвета на директорите от 20.12.2019 г. за увеличение на капитала на
Дружеството от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) на 18 000 000 лева
(осемнадесет милиона лева) чрез публично предлагане на 3 000 000 броя (три
милиона броя) безналични обикновени поименни акции с номинална стойност 1
(един) лев всяка и Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. относно
параметрите на емисията акции, включително емисионна стойност, правила за
прехвърляне на права и записване на акции, с настоящото Ви уведомяваме, че
“АЛТЕРКО” АД внесе Проспект за увеличаване на капитала на дружеството за
одобрение от Комисията за финансов надзор. При потвърждение от Комисията за
финансов надзор на внесения за одобрение проспект, увеличението на капитала
ще се извърши чрез публично предлагане на новоемитирани акции, съгласно
нормативните изисквания, условията, посочени в Проспекта и Решението на
Съвета на директорите от 24.01.2020 г.

30.01.2020

Уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана база за
четвъртото тримесечие на 2019 г.

04.02.2020

Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: С настоящото Ви
уведомяваме, че дъщерното дружество „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, което
притежава и управлява сградния фонд на холдинга „АЛТЕРКО“ АД, е получило
предложение да закупи съседен на притежаваната от него бизнес сграда имот в
района на кв. „Кръстова вада“ с обща площ по първоначални графични данни 610
кв.м. По преценка на мениджмънта на дружеството, това е добра възможност за
разширяване на сградния фонд за целите на осигуряване на допълнителни офис и
складови помещения, които да отговорят на потребностите на дъщерните
дружества от холдинга на „АЛТЕРКО“ АД. С оглед на горното, на 03.02.2020 г.,
„АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД е сключило предварителен договор за покупка на
недвижимия имот. В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл.
114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Стойността на
сделката е 500 000 евро без ДДС, която стойност е по-ниска от една трета от пониската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни
баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити
публично. С оглед стойността на сделката и страните по нея, разпоредбите на чл.
114, ал. 3, както и на чл. 114а, ал. 3 и сл. от ЗППЦК не намират приложение.
„АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД планира да финансира по-голяма част от цената на
придобиване с банково финансиране, като към момента няма постигнати
договорености с конкретна банка. В случай че не договори изгодни условия за
финансиране, дъщерното дружество разполага с достатъчно собствени средства за
финансиране на сделката.
Към настоящия момент не е настъпила промяна в собствеността на недвижимия
имот, като сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт се
очаква да бъде сключен до 16-ти март 2020 г.
Информация относно придобиването на недвижимия имот (включително данни за
имота и неговия продавач) ще бъде допълнително оповестена по надлежния ред
на следващия етап от сделката.

18.02.2020

Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: С настоящото Ви
уведомяваме, че с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. Комисията за финансов

надзор е потвърдила внесения от “АЛТЕРКО” АД Проспект за първично публично
предлагане на емисия в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени,
безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1
(един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166, които
ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „АЛТЕРКО“ АД,
съгласно решения от 20.12.2019 г. и от 24.01.2020 г. на Съвета на директорите.
Планира се процесът по публичното предлагане да започне в началото на месец
март 2020 г., съгласно нормативните изисквания, условията, посочени в Проспекта
и Решението на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. Настоящото оповестяване
няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.
„АЛТЕРКО“ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и
крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, мястото,
времето и начина на запознаване с Проспекта, както и всички други данни за
предлагането, съгласно нормативните изисквания.
25.02.2020

Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: С настоящото
уведомяваме, че Проспектът за първично публично предлагане на емисия акции
на „Алтерко“ АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени,
безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1
(един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166, e на
разположение на обществеността на следните интернет сайтове:
-

интернет
страницата
на
Емитента
https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT

на

адрес

-

интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“
АД на адрес https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco

Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а от Закона за
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

17.03.2020

30.03.2020

Отделно от публикуването на Проспекта, „АЛТЕРКО“ АД ще публикува нарочно
съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а ЗППЦК. Съобщението по
чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната агенция
www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com) и
упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg)
заедно с график за началната и крайна дата за прехвърляне на права и записване
на новите акции, както и друга важна информация за инвеститорите.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
Уведомление Изх. № A-02-07-04/04.02.2020, с което Дружеството е информирало
за сключен от дъщерното дружество “Алтерко Пропъртис“ ЕООД Предварителен
договор за покупка на недвижим имот, с настоящото Ви уведомяваме, че на
предварително уговорената за финализиране на сделката дата - 16.03.2020 г.
страните са потвърдили намерението си за сключване на окончателен договор за
покупко-продажба, но са договорили то да бъде отложено за нова по-късна дата в
края на месец април 2020 г. Към настоящия момент не е настъпила промяна в
собствеността на недвижимия имот. Дружеството ще оповести допълнително
информация във връзка с финализирането на продажбата, съгласно законовите
изисквания.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: В съответствие с
изискванията на чл. 100н, ал. 1. И ал. 2 от ЗППЦК и чл. 31, ал. 1, т.1. от Наредба № 2
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, с
настоящото Ви уведомяваме, че „АЛТЕРКО“ АД ще представи индивидуален
одитиран финансов отчет за 2019 г. в рамките на законово установения срок,

13.04.2020
29.04.2020

30.05.2020

съгласно в § 45 т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение. В съответствие с добрите корпоративни практики и
насоките на ЕОЦКП и КФН, мениджмънтът се ангажира да положи необходимите
усилия за публикуване на отчета с минимално забавяне от до 2 седмици, спрямо
първоначално установения в ЗППЦК срок. Причината за по-късното оповестяване
е, че наложените ограничения за събиране на хора и осъществяване на пътувания
в рамките на обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
извънредно положение в страната и установения във връзка с тях дистанционен
начин на работа, създадоха оперативни затруднения при обмена и проверката на
информация и документи в рамките на годишния финансов одит на компанията.
Това създаде обективна невъзможност за изготвяне, проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството и представянето му в предвидения в
Закона за публично предлагане на ценни книжа срок.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Годишен отчет на
публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: В съответствие с
изискванията на чл. 100н, ал. 2. от ЗППЦК и чл. 32а, ал. 1, т.1. от Наредба № 2 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, с настоящото
Ви уведомяваме, че „АЛТЕРКО“ АД ще представи консолидиран одитиран
финансов отчет за 2019 г. в рамките на законово установения срок, съгласно в § 45
т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение. В съответствие с добрите корпоративни практики и насоките на ЕОЦКП
и КФН, мениджмънтът се ангажира да положи необходимите усилия за
публикуване на отчета с минимално забавяне спрямо първоначално установения в
ЗППЦК срок и не по-късно от 30 юни 2020 г. Въпреки положените от ръководството
на дружеството усилия и реорганизацията на работния процес, наложените
ограничения за събиране на хора и осъществяване на пътувания в рамките на
обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно
положение в страната и установения във връзка с тях дистанционен начин на
работа, създадоха оперативни затруднения при обмена и проверката на
информация и документи в рамките на годишния финансов одит на компанията и
дружествата от групата на „АЛТЕРКО“ АД. Това създаде обективна невъзможност
за изготвяне, проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на
дружеството за 2019 г. и представянето му в първоначално предвидения в Закона
за публично предлагане на ценни книжа срок.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: В съответствие с
изискванията на чл. 100о1, ал. 2. от ЗППЦК и чл. 33а1 във връзка с чл. 33а2 от
Наредба № 2 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
и във връзка с информацията, оповестена на 29.04.2020 г. относно отлагане
оповестяването на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г.
на дружеството, с настоящото Ви уведомяваме, че „АЛТЕРКО“ АД ще представи
уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за първото
тримесечие на 2020 г. в рамките на законово установения срок, съгласно в § 45 т. 2
от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
Причината за това е забавянето в изготвянето, проверката и заверка на одитирания
годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. В съответствие с
добрите корпоративни практики и насоките на ЕОЦКП и КФН, ръководството на
дружеството се ангажира да положи необходимите усилия за публикуване на
уведомлението за финансовото състояние на консолидирана основа за първото
тримесечие на 2020 г. в срок не по-късно от 5 юни 2020 г., до която дата се очаква
да бъде финализиран и одитирания годишен консолидиран финансов отчет за
2019 г.

04.06.2020

11.06.2020

Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. Комисията за финансов надзор
проспект за публично предлагане на 3 000 000 обикновени акции с номинална
стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка, които ще бъдат издадени от
„Алтерко“ АД, ЕИК 201047670 („Дружеството“) в резултат на увеличение на
капитала му при условията на публично предлагане („Проспекта“), с настоящото Ви
уведомяваме, че с Решение от 03.06.2020 г. Съветът на директорите е приел и
Дружеството е представило за одобрение от КФН допълнение към Проспекта
(„Допълнението“).
Допълнението към Проспекта е изготвено в изпълнение на нормативните
изисквания поради възникнали след потвърждаването на Проспекта важни нови
фактори, а именно: публикуването на одитираните годишни консолидирани
финансови отчети на „Алтерко“ АД за 2019 г. и намеренията на Дружеството да
осъществи публично предлагане на акциите от увеличението на капитала –
предмет на Проспекта и на териториите на Федерална Република Германия и
Италианска Република.
При потвърждение от Комисията за финансов надзор на внесеното за одобрение
Допълнение към Проспекта, увеличението на капитала ще се извърши чрез
публично предлагане на новоемитирани акции, съгласно нормативните
изисквания, условията, посочени в Проспекта и допълнението към него и
Решенията на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. и Решение от 03.06.2020 г.
Към края на 2019 г дружествата от икономическата група на „Алтерко“ АД отчитат
на консолидирана база нетна печалба в размер на 7 169 хил. лв. спрямо 2 648 хил.
лв. към края на 2018 г. Дружеството отчита значително увеличаване на приходите
от продажба на смарт устройства (стоки), които са се повишили с 92,15% в
сравнение с предходната година и за 2019 г. възлизат на 21 039 хил. лв.
Тези тенденции се запазват и през първото тримесечие на 2020 г., като един от
основните фактори е активната разработка и пускането на пазара на нови IoT
устройства. От началото на 2020 г. до момента дъщерното дружество „Алтерко
Роботикс“ ЕООД е представило на пазара повече от 10 нови устройства,
включително уреди за диагностика и мониторинг и уредите за контрол на средата
(пречистване на въздуха, дезинфекция и санитаризация).
В резултат, към края на първото тримесечие на 2020 г. „Алтерко“ АД отчита на
консолидирана база нетна печалба в размер на 1 464 хил. лв. спрямо
регистрираната за същия период на 2019 г. в размер на 615 хил. лв., а приходите от
продажба на смарт устройства (стоки) са се увеличили с 124,23% в сравнение със
същия период на предходната година и към края на месец март възлизат на 7 162
хил. лв.
Обобщените данни за първото тримесечие на годината показват, че дружествата
от икономическата група на „Алтерко“ АД са постигнали консолидирана EBITDA от
оперативна дейност в размер на от 1 990 хил. лв. спрямо 1 244 хил. лв. за същия
период на предходната година.
Подробна информация относно консолидираните финансови резултати на
Дружеството е представена в публикуваните консолидирани финансови отчети.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
Уведомление Изх. № A-02-07-04/04.02.2020 относно сключен от дъщерното
дружество “Алтерко Пропъртис“ ЕООД Предварителен договор за покупка на
недвижим имот, с настоящото Ви уведомяваме, че страните предвиждат
финализиране на сделката до 10 юли 2020 г., когато най-късно се очаква да бъдат
на разположение всички необходими документи във връзка с покупкопродажбата. Очакваната дата е предмет на съответен анекс към предварителния
договор.

12.06.2020

26.06.2020

30.06.2020

Към настоящия момент не е настъпила промяна в собствеността на недвижимия
имот. Дружеството ще оповести допълнително информация във връзка с
финализирането на продажбата съгласно законовите изисквания.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
Уведомление от 04.06.2020 г. относно внесено за одобрение от регулатора
допълнение към потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за
финансов надзор проспект за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД
(„Проспекта“), с настоящото Ви уведомяваме, че с Решение от № 405-Е от
11.06.2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила допълнение към Проспект
за публично предлагане на 3 000 000 обикновени акции с номинална стойност 1
лев и емисионна стойност 3 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алтерко“ АД,
в резултат на увеличение на капитала му при условията на публично предлагане
(„Допълнението“).
Проспектът и Допълнението към него са на разположение на обществеността на
следните интернет сайтове: интернет страницата на Емитента на адрес
https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT
интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД на
адрес https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco
Предстои „Алтерко“ АД да подаде официална нотификация за намерението си да
осъществява публично предлагане на акции от увеличението – предмет на
Проспекта и на териториите на Федерална република Германия и Италианска
република.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.
Отделно от публикуването на Проспекта и Допълнението към него, „АЛТЕРКО“ АД
ще публикува нарочно съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а
ЗППЦК. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната
агенция www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com)
и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg)
заедно с график за началната и крайна дата за прехвърляне на права и записване
на новите акции, както и друга важна информация за инвеститорите.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
уведомления относно потвърдени от Комисията за финансов надзор („КФН“)
Проспект и Допълнение към него за публично предлагане на 3 000 000 обикновени
акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка, които ще
бъдат издадени от „Алтерко“ АД, ЕИК 201047670 в резултат на увеличение на
капитала му, с настоящото Ви уведомяваме, че „Алтерко“ АД е депозирало в КФН
официална нотификация за намерението си да осъществява публично предлагане
на акции от увеличението на капитала – предмет на Проспекта и Допълнението на териториите на Федерална република Германия и Италианска Република.
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от
ЗППЦК.
Отделно от публикуването на Проспекта и Допълнението към него, „АЛТЕРКО“ АД
ще публикува нарочно съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а
ЗППЦК. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната
агенция www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com)
и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg)
заедно с график за началната и крайна дата за прехвърляне на права и записване
на новите акции, както и друга важна информация за инвеститорите.
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: Във връзка с
уведомления относно потвърдени от Комисията за финансов надзор („КФН“)
Проспект и Допълнение към него за публично предлагане на 3 000 000 обикновени
акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка, които ще
бъдат издадени от „Алтерко“ АД, ЕИК 201047670 в резултат на увеличение на
капитала му, с настоящото Ви уведомяваме, че въз основа на искане на „Алтерко“

АД за нотификация, Комисията за финансов надзор е изпратила до компетентните
органи на Федерална Република Германия и Италианска Република удостоверение
на одобрение, с което потвърждава, че Проспектът за публично предлагане на
акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД и Допълнението към него, са
изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129.
Въз основа на нотификацията, публичното предлагане на акции от увеличението
на капитала на „Алтерко“ АД ще се осъществява освен на територията на Република
България, още и на териториите на Федерална Република Германия и Италианска
Република. Независимо от това, в случай че първичното публично предлагане на
акциите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта и
Допълнението към него, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия
единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на
ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република
България.
Превод на Проспекта и Допълнението към него, ведно с всички документи към тях
на английски език, както и превод на Резюмето и Допълнението на резюмето на
италиански и немски език са на разположение на обществеността на следните
интернет сайтове:
https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT
ницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД
на адрес https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco
Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от
ЗППЦК.
Отделно от публикуването на Проспекта и Допълнението към него, „АЛТЕРКО“ АД
ще публикува нарочно съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а
ЗППЦК. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната
агенция www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com)
и упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg)
заедно с график за началната и крайна дата за прехвърляне на права и записване
на новите акции, както и друга важна информация за инвеститорите.
След края на отчетния период са настъпили събития, оповестени по предвидения в
ЗППЦК и актовете по прилагането му ред към КФН и обществеността.
Дата
07.07.2020

Събитие
Алтерко АД оповести пред обществеността и КФН следното: В изпълнение на
задължението за разкриване на вътрешна информация, съгласно чл. 17, §1, във вр.
с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета и с цел прозрачност срямо своите
инвеститори, с настоящото Ви уведомяваме следното:
Предварителните данни към края на второто тримесечие на 2020 г. сочат, че
дъщерното на „Алтерко“ АД дружество „Алтерко Роботикс“ ЕООД регистрира на
индивидуална база 2.3 пъти увеличаване на продажбите спрямо същия период за
2019 година. Въпреки световната криза, предизвикана от Covid-19, дружеството
производител на IoT устройства има по-добри резултати от планираните. По
предварителни данни, към края на второто тримесечие на 2020 година „Алтерко
Роботикс“ ЕООД отчита 15 874 хил. лева приходи от продажби на устройства спрямо
6 912 хил. лева за същия период на 2019 година. Посочените данни включват и
продажби към свързани компании. Същевременно директните разходи запазват
процентното си съотношение спрямо първото тримесечие.
Ръководството на компанията отдава постигнатите резултати на доброто планиране
и пускането на нови устройства на пазара. Въз основа на отчетения ръст от месец

