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

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПО ЧЛ. 33, ал. 1, т. 3 ОТ НАРЕДБА 2 ОТ 17.09.2003 ГОДИНА, ИЗМ. ДВ БР. 63 ОТ 2016 г.
КЪМ ШЕСТМЕСЕЧНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 2020 Г.
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. 33, ал.1, 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 30.06.2020 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 30.06.2020 г. са:
Светлин ТОДОРОВ – Председател на СД
Димитър ДИМИТРОВ – Изпълнителен член на СД
Николай МАРТИНОВ – Член на СД
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
През отчетния период не е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху
дружеството.
Към 30.06.2020 г. структурата на капитала на на “АЛТЕРКО” АД е следната:
Таблица 1
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 %

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.
След края на отчетния период едно от дъщерните дружества – „Алтерко Пропъртис“ ЕООД 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, който въпреки
стойността си би могъл да бъде счетен за съществен с оглед на неговия предмет – придобиване
на дълготраен материален актив – недвижим имот. 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.
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 27.06.2019 г. е потвърден
одиторския ангажимент на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, рег.
одитор № 086 с водещ одитор Илия Илиев, с дипл. № 0483 за 2019 г.
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 наймалко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

