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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 Г. ОТНОСНО ПАЗАРНАТА 

ЗЛОУПОТРЕБА (РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА)  

относно обстоятелствата, настъпили през периода 01.01.2021 – 30.09.2021 

 

Дата СЪОБЩЕНИЕ 

14.01.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

С настоящото Ви уведомяваме, че през 2021 г. “АЛТЕРКО” АД стартира процес 
по регистрация на акциите на „АЛТЕРКО“ АД за търговия на Франкфуртската 
фондова борса (Frankfurt Stock Exchange). Решението на компанията е 
провокирано от големия инвеститорски интерес от страна на потребители, 
партньори и институционални инвеститори в чужбина. Листването цели да 
направи акциите на „Алтерко“ АД достъпни за повече инвеститори извън 
България, както и да предостави достъп на дружеството до повече 
възможности за финансиране и развитие на бизнеса. “АЛТЕРКО” АД 
предвижда процеса да приключи в рамките на следващите 12 до 18 месеца, 
като се вземе предвид, че регистрацията е свързана с дълъг и сложен 
административен и организационен процес. Консултанти на листването са 
„ЕКСПАТ КАПИТАЛ“ АД 

14.01.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

На основание чл. 148б във връзка с чл. 100т ЗППЦК с настоящото Ви 
уведомяваме, че в деловодството на “Алтерко“ АД е получено следното 
Уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК от акционера Виктор Георгиев 
Атанасов, относно промяна на дяловото му участие спрямо праговете по чл. 
145, ал. 1 ЗППЦК (намаляване на правото му на глас под 5 на сто), а именно – 
до 2,09 % в резултат на разпореждане (продажба) с 744 000 от общо 
притежаваните от него 1 120 500 броя акции от капитала на „Алтерко“ АД, ISIN 
BG1100003166, извършено на 08.01.2021 г. с датата на регистрация на сделката 
в Централен депозитар АД 12.01.2021 г. 

26.01.2021  Дружеството е публикувало Уведомление за финансовото състояние на 
дружеството за четвъртото тримесечие на 2020 г. на индивидуална основа. 

02.02.2021  Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

С настоящото и в законово установения срок Ви информираме, че в 
деловодството на „Алтерко“ АД са получени следните Уведомления по чл. 19, 
пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета: - 
от Алтерко Роботикс ЕООД, за извършени от дружеството на 28.01.2021 г. 
сделки с акции извън регулиран пазар чрез ИП „Карол“ АД, а именно – 
разпореждане с 3 883 акции (ISIN BG1100003166) от капитала на „Алтерко“ АД 
– допълнителни възнаграждения на служители на „Алтерко Роботикс“ ЕООД, 
при средна цена BGN 6.925 за акция. Уведомлението е подадено от „Алтерко 
Роботикс“ в качеството му на тясно свързано лице с лице с ръководни функции, 
а именно - Светозар Илиев, който е управител на „Алтерко Роботикс“ ЕООД и 
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финансов директор на „Алтерко“ АД. - от Светозар Илиев, в качеството му на 
лице с ръководни функции, за извършена от него на 28.01.2021 г. извън 
регулиран пазар чрез ИП „Карол“ АД сделка с акции, а именно – придобиване 
на 652 акции (ISIN BG1100003166) от капитала на „Алтерко“ АД – допълнително 
възнаграждение в качеството му на служител – управител на „Алтерко 
Роботикс“ ЕООД, при цена BGN 6.90 за акция. 

05.03.2021 С настоящото Ви информираме, че във връзка с обявените планове на 
дружеството за навлизане на азиатския пазар и оптимизиране на логистиката 
за региона, Съветът на директорите на „Алтерко“ АД е взел решение за 
учредяване на дъщерно дружество в Китай. Китайската компания ще има 
седалище и адрес на управление в Шънджън, провинция Гуандун, където към 
настоящия момент е концентрирана голяма част от производствения процес 
на продуктите на „Алтерко Роботикс“ ЕООД. Капиталът на новото дружество 
ще е CNY 100 000 или 25 124,30 лева по фиксинга на БНБ към 04.03.2021 г., като 
участието на Алтерко АД е 30 % с възможност за придобиване на допълнителни 
до 50 % и достигане до контролен пакет в размер на до 80% по преценка на 
холдинга при добро развитие на проекта. Останалата част от капитал е 
собственост на дългогодишен партньор на „Алтерко Роботикс“ ЕООД в Китай. 
Новото дружество подлежи на регистрация съгласно китайското 
законодателство. 

08.03.2021 На база на оповестените на 01.03.2021 г. консолидирани финансови резултати 
на дружеството за четвъртото тримесечие на 2020 г., дружеството уведомява 
следното: Към последното тримесечие на 2020 г. “Алтерко” АД отчита на 
консолидирана база нетна печалба в размер на 13 934 хил. лв., което 
представлява ръст от 94,34 % спрямо същия период на 2019 г. Значително 
увеличение – с 91,27 % бележат и приходите от продажби на IoT устройства с 
брандовете MyKi и Shelly, възлизащи на 40,2 млн. лева (приходи от продажба 
на стоки и продукция) от общо 46,8 млн. общи приходи от продажби. В 
материално изражение, това представлява 1,6 млн. броя продадени 
устройства в повече от 100 държави по света. Отчетените продажби са 
показателни за нарастващата популярност на продуктите на дъщерното 
дружество „Алтерко Роботикс“ ЕООД, като по негови данни по едно ново 
устройство бива активирано на всеки 20 секунди. Предстои дружеството да 
оповести окончателни данни на годишна база с годишния си консолидиран 
финансов отчет в срок до 05.05.2021 г. 

26.03.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

Във връзка с оповестеното от „Алтерко“ АД намерение за продажба на 
телекомуникационния бизнес на дружеството в Азия, с настоящото Ви 
уведомяваме, че на 26.03.2021 г. към дружеството е отправена индикативна 
оферта за придобиване на участието на „Алтерко“ АД в дъщерните дружества 
ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. 
(Thailand). Офертата е отправена от сингапурската компания Skylight Venture 
Capital Pte. Ltd. като предложената цена от 2 100 000 евро е индикативна и 
обект на преговори след провеждане на обстоен due diligence. Дружеството ще 
оповести всякаква допълнителна информация относно развитието на 
преговорите и евентуалната сделка съгласно законовите изисквания. 
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05.04.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

На база на предварителни консолидирани данни за първото тримесечие на 
2021 г., с настоящото Ви уведомяваме следното: Към края на първото 
тримесечие на 2021 г. “Алтерко” АД отчита на консолидирана база приходи от 
продажби на устройства в размер на 13.8 милиона лева, което представлява 
увеличение с 91% спрямо същия период на 2020 г. Данните са на база 
продадени от дъщерните дружества на компанията IoТ устройства и не 
включват приходи от продажби на телекомуникационни услуги на азиатския 
пазар. Основна част от посочените приходи са формирани от продажби на 
продукти от серията за автоматизация на дома Shelly, които отчитат 
увеличение със 114 % спрямо същия период на миналата година. Брандът 
регистрира продажби на общо 610 664 броя устройства в световен мащаб, от 
които 594 251 броя на европейския и 16 413 на американския пазар, възлизащи 
на обща стойност от 12 696 хил. лева. Предстои дружеството да оповести 
окончателни данни за първото тримесечие на 2021 г. на консолидирана база в 
законово установения срок – до края на месец май 2021 г. 

21.04.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

С настоящото и в законово установения срок Ви информираме, че в 
деловодството на „Алтерко“ АД е получено Уведомление по чл. 19, пара. 1 във 
връзка с пара. 8 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета, подадено от Албена Илиева за извършени на 16.04.2021 лично от нея 
и за нейна собствена сметка сделки с акции на регулиран пазар – Българска 
Фондова Борса АД, а именно – покупка с 759 акции (ISIN BG1100003166) от 
капитала на „Алтерко“ АД, при средна цена BGN 13.10 за акция. 
Уведомлението е подадено от лице, което е тясно свързано с лице с ръководни 
функции, а именно - Светозар Илиев, финансов директор на „Алтерко“ АД. 

29.04.2021  Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността уведомление за 
финансовото състояние на дружеството на индивидуална база за първото 
тримесечие на 2021 г. 

05.05.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността годишен финансов 
отчет на дружеството за 2020 г. 

27.05.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността публикуването на 
Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите 
заедно с дневен ред и писмени материали.  

08.06.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

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 
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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 език на: 
https://allterco.com/за-инвеститорите/публично-предлагане/2021- година/ - 
На английски и немски език на: https://allterco.com/en/for-investors/public-
offering/year2021/ Допускането до търговия на Франкфуртската Фондова Борса 
е предмет на административна процедура. 

09.06.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

Във връзка с отправена от сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. 
Ltd. до „Алтерко“ АД („Дружеството“) индикативна оферта за придобиване на 
участието му в дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN 
(Malaysia) и ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand) („Придобиваните дружества“), с 
настоящото Ви уведомяваме следното: Съветът на директорите на „Алтерко“ 
АД е одобрил и на 08.06.2021 г. Дружеството е сключило със Skylight Venture 
Capital Pte. Ltd. необвързващо споразумение (Term Sheet), с което страните 
определят условията за сключване на договор за покупко-продажба на 
Придобиваните дружества и основните параметри на продажбата, както 
следва: - Продажна цена: 2 100 00 евро на база cash-free / dept-free; - Начин на 
плащане: i. 50 % - при сключване на договор за покупко-продажба на 
Придобиваните дружества; ii. 25 % - в срок от 18 месеца, считано от датата на 
договора за покупко-продажба на Придобиваните дружества; iii. 25 % - в срок 
от 36 месеца, считано от датата на договора за покупко-продажба на 
Придобиваните дружества; Споразумението е със срок на действие 6 месеца 
от датата на неговото сключване. Сключването на договор за покупко-
продажба на Придобиваните дружества е обект на обстоен due diligence и 
преговори между страните. Дружеството ще оповести всякаква допълнителна 
информация относно развитието на преговорите и евентуалната сделка 
съгласно законовите изисквания 

18.06.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

С настоящото и в законово установения срок Ви информираме, че в 
деловодството на „Алтерко“ АД са получени следните уведомления: 
Уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от ИМПЕТУС КАПИТАЛ ООД, в качеството му на лице, 
тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно Николай Ангелов 
Мартинов, който е член на СД на „Алтерко“ АД и управител на ИМПЕТУС 
КАПИТАЛ ООД - за извършени от ИМПЕТУС КАПИТАЛ ООД и за сметка на това 
дружество сделки, както следва: - репо сделка (затваряща) относно 135 000 
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броя акции от капитала на „Алтерко“ АД (ISIN BG1100003166) при единична 
цена BGN 1.971, от дата 15.06.2021 г. чрез инвестиционен посредник „Елана 
Трейдинг“ АД. - репо сделка (отваряща) относно 135 000 броя акции от 
капитала на „Алтерко“ АД (ISIN BG1100003166) при единична цена BGN 1.90, от 
дата 15.06.2021 г. чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД 

28.06.2021 
С настоящото Ви уведомяваме, че на своето редовно годишно заседание, 
проведено на 28.06.2021 г., Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД 
прие следните решения: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на 
Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2020 г. 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет 
на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания 
Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския 
доклад. 5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 
946.09 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“, с което 
фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лева, представляващи 1/10 от 
стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на 
Дружеството. 6. Приемане на решение реализираната през 2020 г. нетна 
печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, 
както следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент 
на акционерите, а остатъка в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като 
неразпределена печалба. 7. Приемане на решение приема решение за 
разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба на 
дружеството за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 
58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018 г. и 2 933 490.05 лева от 
неразпределената печалба за 2019 г. 8. Приемане на решение за разпределяне 
и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри: 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. Условията и сроковете за изплащане на дивидента, включително 
избора на търговска банка, ще бъдат определени с решение на Съвета на 
директорите. 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на 
Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. 10. 
Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г. 11. Избор на регистриран одитор за 
2021 г. - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, 
регистриран одитор с номер 086 и водещ одитор Мариан Николов, 
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601 за 2021 
г. по препоръка на Одитния комитет. 12. Приемане на Доклада на Съвета на 
директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на 
Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г. 13. Приемане на решение за 
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преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - 
Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена 
Бенкова Бенева. 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 
2020 г. 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на 
членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали. 16. Приемане 
на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите, съгласно писмените материали. 17. Приемане на решение за 
определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от 
предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни 
месечни възнаграждения. 18. Приемане на решение за одобрение на схема за 
предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на 
членовете на Съвета на директорите за 2021 г. съгласно писмените материали. 
19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на 
служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала 
на „Алтерко“ АД, съгласно писмените материали. 20. Приемане на решение за 
изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно писмените 
материали. Дружеството ще публикува протокол от проведеното Общо 
събрание в законово установения срок. 

28.06.2021 
Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността уведомление за 
разпределение и изплащане на дивидент 

30.06.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността Протокол от проведено 
Общо събрание на акционерите от 28.06.2021 г. 

07.07.2021  Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

На база предварителни данни за финансовите резултати на дружеството на 
консолидирана база към края на второто тримесечие на 2021, дружеството 
уведомява следното: Предварителните данни към 30 юни 2021 г. показват 
значително увеличаване на приходите от устройства и свързаните с тях услуги, 
в сравнение със същия период на 2020 г., което представлява ръст от 74.8% 
спрямо същия период на 2020 г. Приходите от продажба на устройства с марка 
„Shelly” са нараснали със 66.1%, а на “MyKi” с 4100.9%. Големият ръст в 
продажбите на MyКi устройствата се дължи на постепенно връщане на децата 
в училище и премахването на голяма част от мерките предприети в целият свят 
за ограничаване на разпространението на Covid 19. Общо продажбите на 
устройства (вкл. съпътстващи услуги) за първото полугодие на 2021 година 
достигат 26 156 054.20 лева, което представлява увеличение спрямо 14 963 
866.99 лева за същия период на 2020 година. Предварителните данни показват 
и значително увеличение на продажбите на устройства на Американския 
пазар, което към края на второто тримесечие на 2021 г. достига до 1 188 279.39 
лeвa спрямо 479 939.71 лева същия период на 2020 година. Посочените данни 
включват само данни за приходи от продажби на устройства и свързаните с тях 
услуги и не включват приходи от VAS (услуги с добавена стойност) услуги. 
Дружеството ще оповести окончателни данни за финансовите си резултати на 
консолидирана база за второто тримесечие на 2021 г. в законово установените 
срокове до 30 август 2021 г. 
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27.07.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността условията и сроковете 
за изплащане на дивидент, като е публикувало следната информация: 

Във връзка с Уведомление от 28.06.2021 г. относно прието решение на Общото 
събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД от 28.06.2021 г. за разпределяне и 
изплащане на дивидент на акционерите на дружеството в общ размер от 
3 599 999.8 лева и в изпълнение на това решение Съветът на директорите на 
„Алтерко“ АД определи с Решение от 27.07.2021. следния начин и сроковете за 
изплащане на дивидента: - Брутен размер на дивидента за една акция 0,20 
лева на акция; - Нетен размер на дивидента на една акция – 0,19 лева за 
акционерите физически лица - Начин на изплащане на дивидент: На 
акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на 
Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез 
клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се 
намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при 
инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния 
инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар. - 
Начален срок за изплащане на дивидента: 10.08.2021 г. - Краен срок за 
изплащане на дивидента: 10.08.2022 г. - След изтичане на крайния срок за 
изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки 
акционер, който не е получил своя дивидент ще може да го получи от 
дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това 
на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“ № 103. 
Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния 
давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството. - Право на 
дивидент, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, имат притежателите на акции към 
14- тия ден след датата на общото събрание, на което е взето решение за 
разпределение на дивидент, а именно към 12.07.2021 г. Изплащането на 
дивидента ще се извърши чрез „Централен депозитар“ АД по реда и при 
условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на „Централен депозитар“ АД и 
другите приложими разпоредби на българското законодателство. 

30.07.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността междинен финансов 
отчет на дружеството за второто тримесечие на 2021 г. на индивидуална база 

20.08.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация:  

Във връзка с постъпило в деловодството на „Алтерко“ АД искане от Allterco Asia 
Ltd. по реда на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК относно сключването на Договор за заем 
на парични средства, с настоящото Ви уведомяваме, че Съветът на 
директорите е одобрил сделката и между „Алтерко“ АД, в качеството му на 
заемодател и Allterco Asia Ltd., в качеството му на заемополучател е сключен 
Договор за заем на парични средства със следните параметри: предоставяне 
на разположение на сума до лимит от 250 000 EUR, за срок от 1 година, при 
едномесечен EURIBOR, увеличен с 2.7 (две цяло и седем десети) пункта 
надбавка годишно, но не по-малко от 2.7% (две цяло и седем десети процента) 
съвкупна годишна лихва, която се начислява на 3- месечна база върху 
усвоената сума от лимита. Заемът се предоставя за осигуряване на оборотен 
капитал за стартирането на бизнеса на Allterco Asia Ltd. във връзка с 
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разработването на пазарите на Shelly и MyKi на териториите на Азия и 
Австралия и покриването на текущи разходи в тази връзка, като наем на офис, 
наем на персонал, осигуряване на стока и други. Относима информация 
относно сделката, както и копие от Решението на Съвета на директорите на 
„Алтерко“ АД е представена в КФН в законово установения срок по реда на чл. 
116б, ал. 3 ЗППЦК 

30.08.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността междинен финансов 
отчет на дружеството за второто тримесечие на 2021 г. на консолидирана база 

07.09.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността публикуването на 
Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите заедно 
с дневен ред и писмени материали. 

28.09.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация:  

Във връзка с оповестена на 09.06.2021 г. информация за сключено между 
„Алтерко“ АД („Дружеството“) и Skylight Venture Capital Pte. Ltd. необвързващо 
споразумение (Term Sheet) във връзка с отправена от Skylight Venture Capital 
Pte. Ltd индикативна оферта за придобиване на участието на „Алтерко“ АД в 
дъщерните дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и 
ALLTERCO Co., Ltd. (Thailand), с настоящото Ви уведомяваме следното: Съветът 
на директорите е одобрил и на 27.09.2021 г. Дружеството, в качеството си на 
продавач, е сключи със Skylight Venture Capital Pte. Ltd., в качеството му на 
купувач, Договор за продажба на участието на „Алтерко“ АД в дъщерните 
дружества ALLTERCO PTE (Singapore), ALLTERCO SDN (Malaysia) и ALLTERCO Co., 
Ltd. (Thailand) („Share Purchase Agreement / SPA / Договора“) при следните 
условия: - Продажна цена: 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) евро, 
определена след извършен due diligence и на база извършена независима 
оценка на продаваните дружества; - Начин на плащане: i. 50 % от продажната 
цена – на датата на приключване след изпълнение на задълженията на 
продавача; ii. 25 % от продажната цена - в срок от 18 месеца от датата на 
приключване; iii. 25 % от продажната цена - в срок от 36 месеца от датата на 
приключване; - Обезпечение: учредяване на залог върху дружествените 
дялове от капитала на ALLTERCO PTE (Сингапур), ALLTERCO SND (Малайзия) в 
полза на „Алтерко“ АД за обезпечаване на задължението на Skylight Venture 
Capital Pte. Ltd. за отложено плащане на 50 % от продажната цена. 
Прехвърлянето на дружествените дялове е обект на регистрационен режим, 
съгласно приложимото законодателство в държавата по седалище на 
съответното дружество. 

07.10.2021  Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

Във връзка с публикуван 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, от 7 юни, 
2021 г. („Документ за освобождаване“), изготвен 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 
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регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО („Регламент за 
проспектите“), с настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на изисквания 
на административната процедура по листване на Франкфуртска Фондова 
Борса, „Алтерко“ АД публикува актуализирана версия на Документа за 
освобождаване. 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 език 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.. 

11.10.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 

На база предварителни данни за финансовите резултати на дружеството на 
консолидирана база към края на третото тримесечие на 2021, дружеството 
уведомява следното: Предварителните данни към 30 септември 2021 г. 
показват значително увеличаване на приходите от продажби на устройства 
(вкл. съпътстващи услуги) за първите девет месеца на 2021 година (с 
натрупване до 30 септември 2021 г. вкл.) достигайки 37 822 хил. лева, което 
представлява ръст от 54.5 % спрямо същия период на 2020 година, като 
проходите от продажби на устройства с марка „Shelly” са нараснали с 61.7%, а 
приходите от продажба на устройства с марка “MyKi” са намалели с 18.9 %. 
Намалението на приходите от продажба на устройства с марка “MyKi” се 
дължи основно на влиянието на противоепидемичните мерки, предприети от 
правителствата на редица страни в които се продават устройствата. Приходите 
от продажба на устройства и свързаните с тях услуги през третото тримесечие 
на 2021 г. са нараснали с 21.1%, (достигайки 11 652 хил. лв.) в сравнение със 
същия период на 2020 г. Посочените стойности включват само данни за 
приходи от продажби на устройства и свързаните с тях услуги. В бъдеще 
финансовите отчети на дружеството няма да включват приходи от VAS (услуги 
с добавена стойност) услуги, след като през септември 2021 г бе финализирана 
сделката по продажба на телекомуникационния бизнес на Алтерко АД в Азия. 
Дружеството ще оповести окончателни данни за финансовите си резултати на 
консолидирана база за третото тримесечие на 2021 г. в законово установените 
срокове до 29 ноември 2021 г 

15.10.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация:  
На своето извънредно заседание, проведено на 15.10.2021 г., Общото 
събрание на акционерите на „Алтерко“ АД прие решение за изменение и 
допълнение на устава на дружеството, съгласно представения проект като част 
от писмените материали към поканата за свикване. Приетите промени 
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включват възможност за увеличение на капитала чрез издаването на варанти 
и конвертируеми облигации, включително по решение на Съвета на 
директорите (ограничено до определен период и стойност), както и 
възможност за Съвета на директорите да назначава консултативен съвет. 
Дружеството ще публикува протокол от проведеното Общо събрание в 
законово установения срок. Приетите изменения и допълнения в устава 
подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел. 

25.10.2021 Дружеството е оповестило пред КФН и Обществеността следната информация: 
Съветът на директорите на „Алтерко“ АД взе решение дружеството да учреди 
дъщерна компания в Германия - Allterco Europe GmbH. Немското дружество ще 
има седалище и адрес на управление в гр. Мюнхен, Германия и капитал в 
размер на 500 000 евро, 100 % собственост на „Алтерко“ АД. За управители на 
дружеството са избрани г-н Wolfgang Kirsch, който разполага със значителен 
управленски опит в сферата на търговията с потребителска електроника в 
Европа, придобит в някои от най-големите европейски търговски вериги за 
техника и г-н Мирче Атанасовски – дългогодишен търговски директор в 
холдинга. Регистрацията на дъщерно дружество в Германия, където е един от 
основните европейски пазари на IoT устройствата с марка Shelly, има за цел 
оптимизация на дистрибуцията, логистиката и обслужването на 
потребителите, както и развитието на търговската мрежа в страната и 
затвърждаване позициите на бранда. Новото дружество подлежи на 
регистрация съгласно немското законодателство. 
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