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Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Начало › Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ › Справки › Актуално състояние

"АЛТЕРКО" АД
ЕИК 201047670, състояние към дата: 13.11.2020г.

Актуално състояние

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Дело

Указания

Назначения

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК
201047670

20100211175519

2. Фирма/Наименование
АЛТЕРКО

20100211175519

3. Правна форма
Акционерно дружество

20100211175519

4. Изписване на чужд език
ALLTERCO JSCo

20160202102153

5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ 
Област: София (столица), Община: Столична 
Населено място: гр. София, п.к. 1407 
р-н Лозенец
бул./ул. бул. Черни Връх № 103

20180214123740

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната
Заличено обстоятелство.

20180214123740

6. Предмет на дейност
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни
дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка,
продажба и остъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на
интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които
Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско
представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица;
консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и
администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски
сделки незабранени от закона.

20160202102153

10. Представители
Светлин Илиев Тодоров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Димитър Стоянов Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20121030110333

11. Начин на представляване
по друг начин: 
заедно и поотделно

20121030110333

12. Съвет на директорите
Дата на изтичане на мандата: 05.03.2020 г.
Светлин Илиев Тодоров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Димитър Стоянов Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Ангелов Мартинов, Държава: БЪЛГАРИЯ

20190130114158

17. Специални условия
Дружеството е холдинг. 
дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа

20161117123043

Капитал

31. Размер
17999999 лв.

20201113092130

31а. Акции
Акция: 
Вид: обикновени безналични поименни акции, Брой акции: 17999999, Номинална
стойност: 1 лв.

20201113092130

32. Внесен капитал
17999999 лева

20201113092130

 investors@allterco.…  
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33. Непарична вноска
Описание: Непаричната вноска има за предмет акции, с парична оценка, изготвена
съгласно издаден от Търговския регистър акт за назначаване на вещи лица №
20091123180820/24.11.2009 г. по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 50 000
(петдесет хиляди) лева, както следва: А) Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е
направил непарична вноска на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000
обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка
акция от капитала на “ТЕРАВОЙС” АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо

съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към
Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Витоша”, ул. „Никола Петков” № 5А, бизнес сграда „Кантек”, ет. 4).
Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойнност
на непаричната вноска, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е в
размер на 25 000 лева; и Б) Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 7001265286, е направил
непарична вноска на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от
капитала на “ТЕРАВОЙС” АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно
законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по
Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Витоша”, ул. „Никола Петков” № 5А, бизнес сграда „Кантек”, ет. 4). Съгласно паричната
оценка, изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойнност на непаричната
вноска, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7211240446, е в размер на 25 000
лева.  
Стойност: 50000 лв. 
Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20091123180820/24.11.2009

Описание: Непаричната вноска има за предмет акции, с парична оценка, изготвена
съгласно издаден от Търговския регистър акт за назначаване на вещи лица №
20100325163625/26.03.2010 г. по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 5 438 000
(пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева, както следва: - Димитър
Стоянов Димитров с ЕГН 7211240446 записва 2 719 000 (два милиона седемстотин и
деветнадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална
стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност от 2 719 000 (два милиона
седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, срещу непарична вноска на собствените му 1
500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала
на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с
номера от 0001 до 1500, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно удостоверение №
1/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по реда на чл. 72,
ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди)
лева; - Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7211240446 записва 2 719 000 (два милиона
седемстотин и деветнадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с
номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност от 2 719 000 (два
милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева, срещу непарична вноска на
собствените му 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на
глас от капитала на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, с номинална стойност от 10 (десет)
лева всяка, с номера от 1501 до 3000, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно
удостоверение № 2/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица
по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и
деветнадесет хиляди) лева; 
Стойност: 5438000 лв. 
Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20100325163625/26.03.2010

Описание: - Срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди
двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност
от 1 (един) лев всяка, вносителят Димитър Стоянов Димитров с ЕГН 7211240446 е
направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала
на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право,
регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45A Темпъл
Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски
долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност
съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за
назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три
милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева; - Срещу
записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет)
обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев
всяка, вносителят Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 7001265286 е направил непарична
вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД,
дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под №
200821332D, със седалище и адрес на управление: 45A Темпъл Стрийт, Сингапур 058590,
всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи
33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на
вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица
№20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин
тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева; - Срещу записаните 1 120 500
(един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право
на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Виктор Георгиев
Атанасов с ЕГН 8302083566 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД,
акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република
България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул.
"Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския
регистър под ЕИК 201047670 в размер на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и
петстотин) лева, представляващи цената на акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД,
дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под №
200821332D, със седалище и адрес на управление: 45A Темпъл Стрийт, Сингапур 058590
съгласно сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 05.08.2015 г.,
чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по
Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 1 120 500
(един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева; - Срещу записаните 225 000
(двеста двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с
номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Красимир Емануилов Ръбин, с ЕГН
7010161828 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно
дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков"
№81 ет 4 регистрирано към Агенция по вписванията Търговския регистър под ЕИК

20151217173525
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Тестово подписване

Банкови сметки

Контакти

Условия за ползване

Бисквитки

Помощ

Средства за автентикация

Декларация за достъпност

Политики за поверителност

Бюлетин

Връзки

Карта на сайта

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

№81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК
201047670 в размер на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева, представляващи
цената на акции от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, акционерно дружество,
учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул. "Цариградско Шосе" №113А,
регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920,
съгласно член 2, буква "а" от сключен между страните Договор за прехвърляне на акции
от 02.11.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл.
72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г.

възлиза на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева; - Срещу записаните 135 000 (сто
тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална
стойност от 1 (един) лев всяка вносителят "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, дружество с
ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република
България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", ж.к.
"Младост 1", бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, регистрирано към Агенция по вписванията -
Търговския регистър под ЕИК 203592737 е направило непарична вноска на вземане от
"АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на
Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча
купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията -
Търговския регистър под ЕИК 201047670, състоящо се от главница в размер на 195 583
(сто деветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три) лева и договорна лихва,
съгласно сключен между страните Договор за заем от 30.10.2015 г., чиято стойност
съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за
назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 196 419 (сто
деветдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) лева;  
Стойност: 8012000 лв. 
Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20151112140958/13.11.2015

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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