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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 

 

ДО ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

  

ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДИВИДЕНТ  

на основание чл. 115в, ал. 4 ЗППЦК 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 115в, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с 

настоящото Ви уведомяваме, че на своето редовно годишно заседание, проведено на 

28.06.2021 г., Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД прие решение за 

разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите на дружеството, както следва: 

- Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева 

- Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция 

- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото 

събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на 

дивидент; 

- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно 

изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 

8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН; 

- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 

депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото 

събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството, а 

именно 12.07.2021 г. 

Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни 

посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен 

посредник. Съгласно решението на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 

г., условията и редът за изплащане на дивидента, включително началната дата за 

плащане и финансовата институция, чрез която ще се извършват плащанията, ще 

бъдат определени с последващо решение на Съвета на директорите.  

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Димитър Стоянов Димитров 

Изпълнителен директор 

“Алтерко“ АД 
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