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Алтерко получи награда за най-значим принос в 

развитието на капиталовия пазар през 2021 г. 
 

София / Мюнхен, 21 януари 2022 г. - "АЛТЕРКО" АД (борсов код A4L / ISIN: BG1100003166) 

("АЛТЕРКО"), доставчик на продукти за интернет на нещата и умни домове, базиран в 

София, България, получи наградата на Българска Фондова Борса (БФБ) за „Емитент с най-

значим принос в развитието на капиталовия пазар през 2021 г.“  

БФБ отличи водещата роля на „Алтерко“ АД с двойното му листване на регулирания пазар 

в България и в Prime Standard сегмента на Франкфуртската Фондова Борса. Допълнителното 

листване в сегмента с най-висока прозрачност на германския капиталов пазар, 

предоставящ достъп до допълнителни групи инвеститори, даде възможност на Алтерко да 

увеличи видимостта на компанията на капиталовите пазари и да повиши атрактивността на 

нейните акции. По този начин Алтерко очерта нови възможности за растеж на листваните 

компании и инвеститорите в България. 

Не на последно място, наградата отчита и приноса на акциите на Алтерко за развитието на 

индекса SOFIX, след включването на компанията в него през март 2021 г. През изминалата 

година Дружеството отбелязва увеличение на цената на акциите с повече от 250%. 

Повече информация за Алтерко можете да откриете на https://allterco.com/ 

 

За Алтерко  

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията 

чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на 

висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на 

потребителите. Алтерко е основано в България, като в дружеството работи екип от млади, 

талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за 

потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, 

Китай, САЩ и Германия. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството 

присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова 

Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгут под WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, 

код A4L. 

 

За повече информация: 

  

Деница Стефанова M3 Communications Group, Inc.  

Директор за връзки с инвеститорите press@m3bg.com 

Telefon +359 2 957 1247  

E-Mail: investors@Алтеркоlterco.com   

www.Алтеркоlterco.com      
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