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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Уведомление за вътрешна информация относно 

публикуването на Документ за освобождаване 

за целите на допускане до търговия на 

регулиран пазар – Франкфуртска Фондова 

Борса – на 17 999 999 обикновени безналични 

акции на „Алтерко“ АД   

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото уведомяваме, че на основание изключение от задължението за публикуване на 

проспект, съгласно член 1, параграф 5, буква (й), точка (v) от Регламент (EС) 2017/1129 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се 

публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран 

пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО („Регламент за проспектите“), „Алтерко“ АД 

публикува Документ за освобождаване за целите на допускане до търговия на регулиран пазар – 

Франкфуртска Фондова Борса – на 17 999 999 обикновени безналични акции на „Алтерко“ АД 

ISIN BG1100003166. 

Въз основа на посоченото законово изключение “Алтерко“ АД търси допускане до търговия 

на Франкфуртската Фондова Борса без проспект, за целите на което е изготвен документ със 

съдържание в съответствие с член 7 („Резюме на проспекта“) от Регламента за проспектите, който 

има за цел да предостави ключовата информация, от която инвеститорите се нуждаят, за да 

разберат същността и рисковете на Емитента и ценните книжа, за които се търси допускане до 

търговия на регулирания пазар в Германия и да се вземе предвид при обмислянето дали да се 

инвестира в посочените ценни книжа.  

Документът е изготвен на български, английски и немски език и е достъпен на сайта на 

„Алтерко“ АД на адреси, както следва: 

- На български езики на: https://allterco.com/за-инвеститорите/публично-предлагане/2021-

година/ 

- На английски и немски език на: https://allterco.com/en/for-investors/public-offering/year-

2021/ 

Допускането до търговия на Франкфуртската Фондова Борса е предмет на административна 

процедура. 

 

 

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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