
 

ALLTERCO JSCo 

103 Cherni Vrah Blvd.  

1404 Sofia Bulgaria 

tel: +359 2 957 1247 

www.allterco.com 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

на основание чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 

ценни книжа и за разкриването на информация за периода  

01.01.2021 – 30.06.2021 г. 

на консолидирана база 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 
капитал на емитента 

През отчетното шестмесечие не е настъпила промяна в  счетоводната политика на АЛТЕРКО АД 
на консолидирана база. 

 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва 
в такава група 

През отчетното шестмесечие не е настъпила промяна в  икономическата група на АЛТЕРКО АД 
на консолидирана база. 

„Алтерко“ АД е учредило асоциирано дружество в Китай Allterco Asia Ltd. със седалище и адрес на 
управление в Шънджън, провинция Гуандун. Капиталът на новото дружество е CNY 100 000, 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.  

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност 

През първото шестмесечие на 2021 г.: 

✓ не са извършвани организационни промени в рамките на емитента 

✓ не е започнало производство по преобразуване; 

✓ не са извършени апортни вноски от емитента; 

✓ не е отдавано под наем имущество на дружеството;  

✓ няма преустановени дейности; 

✓ са извършени дългосрочни инвестиции - в асоциирани дружества, като „Алтерко“ АД е 
учредило на асоциирано дружество в Китай Allterco Asia Ltd. със седалище и адрес на 
управление в Шънджън, провинция Гуандун. Капиталът на новото дружество е CNY 
100 000, 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. 

 

http://www.allterco.com/


4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, 
които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата 
финансова година: 

За шестте месеца на 2021 г. Алтерко АД отчита на консолидирана база печалба в размер на 6 999 
хил. лв., което представлява увеличение на печалбата с 144,89 % спрямо същия отчетен период на 
предходната година.  

Към края на отчетния период АЛТЕРКО АД отчита на консолидирана база приходи от продажби на 
стоки или услуги 28 368 хил. лв., което представлява увеличение с 52,64% спрямо същия период 
на предходната година. Приходите от продажба на стоки (смарт устройства) са е увеличили с 
82,98% в сравнение със същия периода на предходната година, докато приходите от 
телекомуникационни услуги са намалели с 41,24%. 

Алтерко АД е публикувало прогнози за текущата финансова година на консолидирана база като 

част от Проспекта за първично публично предлагане на акции, ведно с допълненията към него, 

потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г., Решение № 

405-Е от 11.06.2020 г.,  Решение от № 601-Е от 13.08.2020 г. и Решение № 791-Е от 29.10.2020. С 

оглед спецификата на бизнеса, към момента не са налице фактори или обстоятелства, които да 

повлияят негативно на постигането на прогнозните резултати за текущата финансова година.  

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 
общото събрание към края на съответното шестмесечие, и промените в притежаваните от 
лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на  АЛТЕРКО АД 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР 
ПРОЦЕНТ ОТ 
КАПИТАЛА 

Светлин Тодоров  32,48 % 

Димитър Димитров  32,48 % 

Други физически и юридически лица    35,04 % 

* Представената информация е към 30.06.2021 г 
 
Промяна в броя на притежаваните гласове за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. 
През отчетния период не е настъпила промяна в броя на акциите притежавани от посочените 
акционери.  
 
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към 
края на съответното шестмесечие, както и промените, настъпили за периода от края на 
предходния шестмесечен период за всяко лице поотделно 

Членове на Съвета на директорите 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКЦИОНЕР 
ПРОЦЕНТ ОТ 
КАПИТАЛА 

Светлин Тодоров  32,48 % 

Димитър Димитров  32,48 % 

Николай Мартинов * 0 % 
* Николай Мартинов няма пряко участие в капитала на Емитента. Дружествата „Юником Консулт“ ЕООД, в което той е 
едноличен собственик на капитала и управител, „Импетус Капитал“ ООД и „Импетус Партнърс“ ООД, в които той е управител и 
съдружник съответно с 50% и 43,75% от капитала, както и Имвенчър I КДА и Имвенчър II КДА, в които е представляващ 
юридическото лице представител - „Импетус Капитал" ООД, притежават съответно: „Юником Консулт“ ЕООД – 84 750 бр. акции 



(0,47%), „Импетус Капитал“ ООД 27 000 бр. акции и 162 000 права на глас (0,9%), „Импетус Партнърс“ ООД 405 000 бр. акции 
(2,25%), Имвенчър I КДА 123 288 бр. акции (0,68%), Имвенчър II КДА – 68 493 бр. Акции (0,38%) в капитала на Емитента и общо 
708,531 броя акции и 843 531 броя права на глас (4,686%) от правата на глас в общото му събрание. 

Няма настъпили за периода от края на предходния шестмесечен период за посочените лица 
 
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички 
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя 
информация за всяко производство поотделно 

 Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

 По отношение на претенциите на Link Mobility Group AS („Линк“), които норвежкото 
дружество предяви с официално писмо от 6 юли 2020 г. във връзка със сключения с 
„Алтерко“ АД Share Purchase Agreement (SPA) за придобиване на телекомуникационния му 
бизнес в Европа, включващи 1 561 535,80 евро, които Линк е заявило, че ще прихване срещу 
задължението за плащането на остатъка от цената и сумата от 1 337 210,20 евро, платима по 
банков път или чрез връщане на придобитите от „Алтерко“ АД като част от цената акции от 
капитала на едноличния собственик на Link Mobility Group AS, както и разноски и други разходи 
във връзка с тези претенции, същите към настоящия момент не са обект на съдебно или 
арбитражно производство. 

 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок 

„Алтерко“ АД, в качеството му на заемодател и Allterco Asia Ltd., в качеството му на 
заемополучател са сключили 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 е предоставен за 
осигуряване на оборотен капитал за стартирането на бизнеса на Allterco Asia Ltd. във връзка с 
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 

През отчетното шестмесечие „АЛТЕРКО“ АД или негово дъщерно дружество не е 
предоставяло други заеми, гаранции или поемало други задължения, извън посочените, общо 
към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. 
 

……………………………………. 

Димитър Димитров 

Изпълнителен директор 

на „АЛТЕРКО“ АД 
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