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ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно 

предварителни финансови резултати на Алтерко 

Роботикс ЕООД за второтo тримесечие на 2020 г. 

и друга информация от значение за 

инвеститорите 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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 март насам от 20 % месечно и очакваните 

традиционно високите нива на продажби през периода септември - декември, прогнозите на мениджмънта 

са, че приходите от продажби на „Алтерко“ АД за 2020 г. на консолидирана база ще надхвърлят 

първоначално предвижданите нива от 34 милиона лева. Основания за това дават също и утвърждаването на 

„Алтерко Роботикс“ ЕООД като една от водещите компании в създаването и производството на продукти за 

автоматизация на дома и напредващият процес по сертифициране на първите умни устройства за контрол и 

отдалечено отчитане на основни жизнени параметри при деца и възрастни хора. 

Предварителните данни за постигнатите финансови резултати на дъщерното дружество „Алтерко 

Роботикс“ ЕООД, съвпадат по време и с друго събитие от значение за „Алтерко“ АД. С настоящото Ви 

информираме, че 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 производство, като 

страните имат възможност да разрешат възникналия между тях спор чрез преговори, в тона на добрите 

бизнес отношения. Извършеният от „Алтерко“ АД първоначален преглед сочи, че отправените към 

дружеството претенции са неоснователни. Ръководството на дружеството е възложило извършването на 

подробен правен анализ в защита на интересите на компанията. 

В контекста на отчитаните от компаниите в рамките на холдинга финансови резултати, 

ръководството счита, че възникналата ситуация няма да доведе до забавяне на тенденциите за растеж на 

„Алтерко“ АД, нито върху финансова стабилност на дружеството. Информация във връзка с развитието по 

решаване на спора ще бъде своевременно оповестявана съобразно законовите изисквания. 

С уважение:  

 ………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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