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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
на основание 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
01.01.2020 – 30.06.2020 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.
2.
Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в
такава група
През отчетното шестмесечие не е 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 2020 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;
 не са извършени дългосрочни инвестиции, но след края на отчетния период едно от
дъщерните дружества – „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е е сключило окончателен договор за
придобиване на съседен на притежаваната от него бизнес сграда имот на бул. „Черни
връх“, в района на кв. „Кръстова вада“, гр. София. Недвижимият имот ще бъде използван
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. Прехвърлянето на собствеността е вписано в Имотния
регистър и цената по сделката в размер на 500 000 евро без ДДС е изцяло изплатена.
4.
Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата,
които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата
финансова година:

Към 30.06.2020 г. АЛТЕРКО АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби в размер
на 2 хил. лв., което представлява понижение спрямо нетните приходи от продажби на дружеството
на индивидуална база към същия отчетен период на предходната година, които са на стойност 175
хил. лв. От началото на 2020 г. Алтерко АД не е фактурирало управленски услуги към дъщерните си
дружества.
Към 30.06.2020 г. АЛТЕРКО АД отчита на индивидуална база загуба в размер на 360 хил. лв., спрямо
регистрираната към същия отчетен период на предходната година печалба в размер на 1 123 хил.
лв.
Алтерко АД не е публикувало прогнози за текущата финансова година на индивидуална база.
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

Светлин Тодоров
Димитър Димитров
Виктор Атанасов
Други физически и юридически лица

ПРОЦЕНТ ОТ
КАПИТАЛА

38.51 %
38.51 %
7,47 %
15,51 %

* Представената информация е към 30.06.2020 г
Промяна в броя на притежаваните гласове за периода 01.01.2020 г.- 30.06.2020 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
ПРОЦЕНТ ОТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР
КАПИТАЛА
Светлин Тодоров
38.51 %
Димитър Димитров
38.51 %
Николай Мартинов *
0%

* Николай Мартинов няма пряко участие в капитала на Емитента. Дружествата „Юником Консулт“ ЕООД, в което той е
едноличен собственик на капитала и управител, и „Импетус Капитал“ ООД, в което той е съдружник с 50% от капитала и
управител, притежават съответно 70 625 бр. акции (0,5%) и 135 000 бр. акции (0,9%) в капитала на Емитента и правата на глас в
общото му събрание.

Няма настъпили за периода от края на предходния шестмесечен период за посочените лица

