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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 

придобиването от Алтерко АД на 60% от 

капитала на на словенския IoT доставчик 

GOAP d.o.o.  

 

 

„Алтерко“ АД (борсов код A4L / ISIN: BG1100003166) („Алтерко“ / „Дружеството“) 

оповестява приключването на 1ва фаза от придобиването на Словенския IoT доставчик Računalniški 

inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica,  („GOAP” или „Придобиваното дружество“) 

състояща се в придобиването на 60% от капитала на Придобиваното дружество. За сделката са 

сключени споразумения за придобиване на дружествени дялове ("SPA"), които бяха подписани с 

всички четирима акционери на GOAP. Общата цена на сделките от първата фаза възлиза на 2 млн. 

евро.   

Останалите 40% от капитала на Придобиваното дружество, принадлежащи на трима 

собственици – физически лица, са предмет на договор за опции, който беше подписан заедно със 

споразуменията за придобиване. Съгласно договора за опции Алтерко има безусловна опция да 

закупи (call опция), а продавачите – условна опция да продадат (put опция) два пакета дружествени 

дялове (упражняването на всяка от опциите на продавачите е под условие на постигането в периода 

2023-2025 г. на определени минимални критерии за KPI, EBITDA и приходи). Една от опциите е за 

придобиването на 16%, а другата за придобиването на 24% от капитала на GOAP. Общата цена на 

дяловете при упражняване на опциите зависи от степента на реализиране на условията за това и 

може да варира в диапазона от EUR 699 999.70 (BGN 1 369 080.41) до EUR 3 449 998.60 

(BGN 6 747 610.76). 

Сделките са сключени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на 

„Алтерко“ АД от Декември 2022 г. 

С придобиването Алтерко възнамерява да разшири технологичното си портфолио и по този 

начин да разшири предлагането на продукти както за клиентите, така и за професионалните 

потребители. 

За допълнителна информация, моля, посетете allterco.com. 

 

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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