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Изх. № А-02-07-42 / 22.10.2020 

 

ДО:  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО:  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

КОПИЕ ДО:  ИП „КАРОЛ“ АД 

ул. Златовръх 1, София 1164 

 

ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация 

относно ново (трето) допълнение към 

Проспект  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с Уведомление от 21.10.2020 г. относно участието на „Алтерко“ АД 

(„Дружеството“) като продаващ акционер в процедура по публично предлагане на 

съществуващи акции от капитала на Victory Partners VIII Norway Holding AS (настоящо 

наименование Link Mobility Group Holding ASA, “Линк Холдинг”), съгласно проспект за 

публично предлагане от 12.10.2020 г. и Споразумение за поемане с мениджъра на емисията 

ABG Sundal Collier ASA, с настоящото Ви уведомяваме следното:  

На основание чл. 23, пар. 1 от Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и 

на Съвета от 14 юни 2017 година в законово установения срок Дружеството е представило за 

одобрение от Комисията за финансов надзор („КФН“) ново (трето) допълнение към Проспект 

за първично публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД, потвърден с Решение № 148-Е 

от 18.02.2020 г. на КФН („Проспекта“), ведно с предходни Допълнения към него от 02.06.2020 

г. и 29.07.2020 г. („Допълнението“). Допълнението към Проспекта е изготвено с цел пълнота 

на информацията относно възникналото ново обстоятелство във връзка с Дружеството.  

При одобрение на Допълнението от Комисията за финансов надзор, същото ще бъде 

публикувано по законово установения ред. Новото (трето) допълнението към Проспекта, както 

и консолидирана версия на същия, ведно с всички допълнения към него, ще бъда 

предоставени на разположение на обществеността на:  

• 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 

Внесеното Допълнение не засяга графика на предлагането, оповестен oт „Алтерко“ АД 

със Съобщение по реда на чл. 89т ЗППЦК на 28.09.2020 г.  

 

С уважение:   

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 

https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT
https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco

		2020-10-22T14:52:43+0300
	Denitsa Valerieva Stefanova




