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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД 

1000 София, ул. „Три уши“ 6 

 

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Вътрешна информация - Алтерко АД взе 

решение за увеличение на капитала на 

дъщерното дружество Алтерко Роботикс 

ЕООД с цел финансиране на растежa 

 

 

София/Мюнхен, 14 март 2022 - Съветът на директорите на "Алтерко" АД (с код A4L / 

ISIN: BG1100003166) ("Алтерко"), производителят на IoT продукти и продукти за 

интелигентен дом със седалище в София, България, реши днес да увеличи капитала на 

дъщерното си дружество "Алтерко Роботикс" ЕООД. С оглед на силно нарасналото търсене на 

продуктите на дружеството вследствие на повишените цени на енергията, увеличението на 

капитала на “Алтерко Роботикс” ЕООД има за цел да ускори разработването на нови 

продукти, да разшири производствения капацитет и навлизането на нови пазари, както и 

развойната дейност. 

Акционерният капитал на "Алтерко Роботикс" ЕООД се увеличава от настоящите 

1 500 000 лева (766 937.82 евро) с 5 500 000 лева (2 579 043.16 евро) до 7 000 000 лева 

(3 579 043.16 евро), чрез записването на 5 500 000 дружествени дяла с номинална стойност 

1,00 лев всеки. Увеличението ще бъде записано изцяло от „Алтерко“ АД. Увеличението на 

капитала ще бъде осъществено изключително със средства на "Алтерко" АД. 

През текущата финансова година “Алтерко Роботикс” ЕООД възнамерява да инвестира 

в разработването на нови иновативни продукти за автоматизация на дома и офиса, както и в 

разширяването на продуктовата линия от професионални устройства за електротехници и 

интегратори за цялостно изграждане на нови домове, интелигентни фабрики и интелигентни 

градове. Капацитетът на R&D отдела ще бъде увеличен, за да отговори на нарастващoто 

търсене и нуждите на производството за интегриране на технологиите, разработени от 

„Алтерко Роботикс“ ЕООД. Освен това ще се разшири съвместимостта на оборудването, 

предназначено за пазарите в Австралия, Англия и САЩ. 

Увеличението на капитала попада в предмета на дейност на Алтерко АД и е под 

праговете, определени в чл. 114, ал. 1, т. 4, предложение последно от ЗППЦК. Увеличението 

на капитала подлежи на вписване в Търговския Регистър при Агенция по вписванията. 

* Обменен курс евро/български лев на 14 март 2022 г. - 1 евро = 1,95583 лв. 

Повече информация на allterco.com 
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