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МОТИВИРАН ДОКЛАД 

 

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД, ГР. СОФИЯ 

 

ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 13.12.2022 г.  

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Алтерко“ АД („Дружеството“) 
при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от Закона за публично предлаган на ценни книжа 
(ЗППЦК) и чл. 46 от Наредба № 2 от 09.11.2021 на Комисия за финансов надзор за проспектите при 
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа 
(„Наредба 2“).  

Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК настоящият доклад на Съвета на директорите на 
Дружеството е част от писмените материали по дневния ред на извънредното Общо събрание на 
акционерите насрочено за 13.12.2022 г.,  а също и при евентуалното провеждане на събранието 
на посочената в поканата за свикването му резервна дата.   

Настоящият доклад цели да запознае акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София, със 
съществените условия и целесъобразността на сделкa от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, 
а именно – Придобиването в две фази на 100% от капитала на Словенския IoT доставчик GOAP 
Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, („GOAP”), предложенa за 
одобрение от Общото събрание на акционерите, с oглед взимане на информирано решение от 
акционерите за овластяване на представляващите Дружеството за нейното сключване.  

Мотивираният доклад съдържа информация за страните, предмета, условията, стойността 
и сроковете на предложената сделка, както и анализ на обстоятелствата, обуславящи 
необходимостта от овластяване, съобразно разпоредбите на чл.114 и следващите от ЗППЦК. 

Обект на сделката е придобиването на общо 100% от капитала на чуждестранно търговско 
дружество чрез придобиване на отделни пакети дружествени дялове от собствениците на неговия 
капитал. Съветът на директорите в изпълнение на ангажиментите си да осигури максимална 
прозрачност при сключване на посочените сделки предлага въз основа на настоящия мотивиран 
доклад да бъде взето овластително решение от страна на Общото събрание на акционерите за 
нейното сключване.  

С оглед на съществения характер на сделката Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД 
счита, че всеки акционер на публичната компания има право да изрази своето съгласие или 
несъгласие чрез упражняване на правото си на глас в Общото събрание на акционерите.   
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ПРИДОБИВАНЕ НА 100 % ОТ КАПИТАЛА НА GOAP 

На 29.07.2022 г. „АЛТЕРКО“ АД е оповестило пред Комисията по финансов надзор, 
обществеността и Българска Фондова Борса сключването между „Алтерко“ АД („Алтерко“) и 
четиримата собственици на капитала на GOAP d.o.o.  (едно юридическо и три физически лица) на 
обвързващо предварително споразумение (Term Sheet) относно основните условия и срокове за 
придобиването на Словенския IoT доставчик в две фази, както следва: 

1ва фаза: Придобиване на 60% от капитала на GOAP за сумата от общо 2 млн. евро, при 
условията на сключване на договор за прехвърляне на дружествени дялове (SPA/Share Purchase 
Agreement). 

2ра фаза: Останалите 40 % от капитала на GOAP, принадлежащи на тримата собственици – 
физически лица, ще бъдат предмет на договори за call и put опции, съгласно които Алтерко ще 
има опция да придобие (call), а продавачите –опция да продадат (put) останалите дялове от 
капитала. Упражняването на опциите се извършва по преценка на титулярa на съответната опция, 
на една или няколко стъпки и срещу цена, която варира в предварително определен диапазон, в 
зависимост от предварително определени измерими резултати на GOAP в рамките на 
предварително определен период от време. Ако резултатите от GOAP в рамките на 
предварително определения период от време не достигнат предварително определен праг, 
тогава put опцията не може да бъде упражнена, но Алтерко ще запази правата си по call опцията, 
изпълнима срещу предварително определена минимална цена.  

Независимо, че придобиването е разделено на фази и че на всяка фаза всеки от горе 
описаните пакети от дружествени дялове ще се придобива от отделно лице чрез отделен договор 
за прехвърляне, Дружеството има интерес от придобиването на 100% от капитала на GOAP и 
разглежда съвкупността от сделки като една обща пакетна сделка за придобиването на 100% от 
капитала на GOAP („Сделката“). В тази връзка продавачите – физически лица, които именно ще 
прехвърлят притежаваните от тях дружествени дялове на две фази, са обвързани от общ Договор 
за прехвърляне на дружествени дялове (Share Purchase Agreement), както и от общ Договор за 
опции.   

Всяка от сделките на 1ва и 2ра фаза е под праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, но предвид 
интереса на Алтерко AД да придобие 100% от капитала на GOAP, както и на обвързаността на 
отделните прехвърляния, всяко от които е условие за останалите, тези сделки се разглеждат като 
една обща пакетна сделка, чиято стойност минава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. 

1.1.  ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА за придобиване на 60 % от капитала на GOAP (1ва фаза) 

Предмет на Сделката на 1ва фаза е покупко-продажба на дружествени дялове, а именно 
придобиване от „АЛТЕРКО“ АД на активи – дружествени дялове от капитала на GOAP в резултат 
на Споразумения за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA), както 
следва: 

(i) Придобиване на 60% от капитала на GOAP при условията на сключване на Договори за 
прехвърляне на дружествени дялове (SPA/Share Purchase Agreement), както следва: 

• Общо 30 % от капитала на GOAP по Споразумение за покупко-продажба на акции и 
дялове (Share Purchase Agreement – SPA), което да бъде сключено между Алтерко АД 
в качеството му на купувач и Leon Kralj, Bojan Sirk и Marko Danevčič в качеството им на 
продавачи, от които: 
- дружествени дялове, представляващи 22,2420 % от капитала на GOAP от Leon Kralj; 
- дружествени дялове, представляващи 6,3511 % от капитала нa GOAP от Bojan Sirk; 
- дружествени дялове, представляващи 1.4069% от капитала на GOAP от Marko 

Danevčič; 

• 30 % от капитала на GOAР по Споразумение за покупко-продажба на акции и дялове 
(Share Purchase Agreement – SPA), което да бъде сключено между Алтерко АД в 
качеството му на купувач и KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (предишно 
наименование: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.) в качеството му а 
продавач.  
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В изпълнение на Споразуменията за покупко-продажба на дяловете (Share Purchase 
Agreement – SPA) на 1ва фаза за „АЛТЕРКО“ АД ще възникне задължение за плащане на 
уговорената между страните продажна цена.  

Предвид различното качество на лицата продавачи, както и предвид различните условия при 
които те ще продават, а именно на една или на две фази, за практичност продажбата на първа 
фаза е разделена в две Споразумения за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase 
Agreement – SPA) – едно с продавача юридическо лице KOLEKTOR MOBILITY и едно с продавачите 
физически лица Leon Kralj, Bojan Sirk и Marko Danevčič. Независимо от това, предвид интереса на 
Алтерко АД да придобие всички 100% от капитала на GOAP и взаимната обвързаност на тези 
споразумения и споразуменията на 2ра фаза, настоящият доклад разглежда тези сделки като част 
от общата пакетна Сделка.  

1.2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА: 

Купувач: „АЛТЕРКО“ АД  

Продавачи: собствениците на капитала на GOAP 

• словенските граждани: Leon Kralj,  Bojan Sirk и Marko Danevčič 

• словенското търговско дружество: KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (предишно 
наименование: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.) ………. 

•  
1.2.1. Участие на свързани лица 

 
Свързани лица по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК са: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
 

Никое от лицата на страната на продавачите не е свързано лице с „АЛТЕРКО“ АД 
по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.  
 

1.2.2. Участие на заинтересовани лица п смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК  

Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното 
дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 
на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани 
с тях лица: 

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват 
сделките или действията; или 

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или 
контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или 
в чиято полза се извършват сделките или действията; 

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице 
по т. 2. 

В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.  

1.4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА: 

1.4.1. СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА: 
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Стойността на сделката, съгласно чл.114, ал. 5 от ЗППЦК е уговорената между страните 
цена за придобиването на дружествените дялове, представляващи общо 60 % от капитала на 
GOAP.   

Общата цена за придобиването на 60 % от капитала на GOAP, предмет на 1вата фаза на 
Сделката, е на обща стойност от 2 000 000 евро (два милиона евро), платими, както следва:  

- Общо EUR 700 000 за придобиването на дружествени дялове, представляващи общо 30% 
от капитала на GOAP по Договор с Leon Kralj, Bojan Sirk и Marko Danevčič 

- EUR 1 300 000.00 за придобиването на дружествени дялове, представляващи 30% капитала 
на GOAP по Договор с KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o 

 

1.4.2. УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА: 

(A) Цена: 

 Общата цена за придобиването на 60 % от капитала на GOAP, предмет на 1вата фаза на 
Сделката е 2 000 000 евро, платими, както следва, съгласно посоченото в т. 1.4.1 от този Доклад.   

(B) Начин на плащане: 

Цената по т. 1.4.1. се заплаща по доверителна сметка на нотариуса в деня на сключване на 
всяко от Споразуменията за покупко-продажба (SPA) и съответна част от нея се превежда по 
банков път по сметка на продавачите след вписване на прехвърлянията. 

(C) Срок за сключване на сделката 

Споразуменията за покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA), в 
изпълнение на които публичното дружество „Алтерко“ АД ще придобие общо 60% от капитала на 
GOAP срещу задължение за плащане на уговорената цена, не е обвързано със срок, тъй като 
финализирането на 1ва фаза на Сделката е поставено в зависимост от настъпването на 
определени условия, включително получаването на необходимите за Сделката разрешения от 
съответните компетентни регулаторни органи. 

 

1.4.3. Други условия: 

Не са предвидени други специфични условия освен стандартните за такъв тип сделки.  

1.5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА: 

Сделката е в полза на страните по нея и не е в полза на трети лица.  

 

2.1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА за придобиване на 40 % от капитала на GOAP (2ра фаза) 

Предмет на Сделката на 2ра фаза са безусловни опции за закупуване от страна на АЛТЕРКО и 
условни опции за продажба от страна на Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk на следните активи 
- останалите дружествени дялове, представляващи общо 40% от капитала на GOAP в резултат на 
Договор за опции.  

На 2ра фаза от Сделката „Алтерко АД“ ще има възможност да придобие останалите 
дружествни дялове, представляващи общо 40 % от капитала на GOAP, принадлежащи на тримата 
собственици – физически лица Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, чрез Договор за опции, по 
силата на който, в периода от 2023 г. до 2026 г. за „Алтерко АД“ ще възникнат безусловни опции 
за закупуване (call опции), а за продавачите ще възникнат условни опции за продажба (put опции), 
на два пакета от дружествени дялове – eдин от 16% и един от 24 % от останалите дружествени 
дялове, представляващи общо 40% от капитала на GOAP, срещу обща цена, която в зависимост от 
степента, в която бъдат изпълнени заложените в договора критерии може да варира в диапазона 
от 699 999.70 евро (1 369 080.41 лева) до 3 499 998.60 евро (6 845 403.04 лева), а условие за 
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упражняване на всяка от опциите на продавачите е постигането на определен минимален 
критерий 

Упражняването на опциите за всеки пакет от дружествени дялове се извършва по преценка на 
титулярa на съответната опция срещу цена, която варира в предварително определен диапазон, в 
зависимост от предварително определени измерими резултати на GOAP в периода 2023 – 2025 г.  

Предвид интереса на „Алтерко“ АД да придобие 100 % от капитала на GOAP и възможността 
всички опции да бъдат упражнени, независимо че правата по тях възникват в полза на или спрямо 
отделни лица (продавачите), за практичност опциите ще са предмет на един общ Договор за 
опции и се разглеждат общо като една сделка, представляваща част от общата пакетна Сделка.  

2.2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА: 

Купувач: „АЛТЕРКО“ АД  

Продавачи: собствениците на останалите 40 % от капитала на GOAP 

• словенските граждани: Leon Kralj,  Bojan Sirk и Marko Danevčič 

2.2.1. Участие на свързани лица по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

Никое от лицата на страната на продавачите не е свързано лице с „АЛТЕРКО“ АД по смисъла на 
§1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.  

2.2.2. Участие на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК  

Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното 
дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на 
сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях 
лица: 

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките 
или действията; или 

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират 
юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза 
се извършват сделките или действията; 

3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2. 

В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК 

2.3. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА: 

2.3.1. СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА: 

Стойността на сделката, съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК е уговорената между страните 
цена за придобиването на общо два пакета дружествени дялове – един от 16%  един от 24% о 
капитала на GOAP, представляващи общо 40 % от капитала на придобиваното дружество.   

Общата цена за придобиването на двата пакета, представляващи общо 40 % от капитала 
на GOAP, предмет на Сделката на 2ра фаза, варира в предварително определени граници в 
зависимост от степента на изпълнение на заложените условия (цели), описани подробно в т. 2.4.2. 
тук по-долу.  
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При нормално изпълнение на целите общата очаквана цена за придобиването на 40 % 
от капитала на GOAP, предмет на 2ра фаза от сделката възлиза на стойност от 2 699 999.00 евро 
или 5 280 739.04 лева.  

При неизпълнение на заложените показатели общата минималната цена за 
придобиването на 40 % от капитала на GOAP, предмет на 2ра фаза от сделката възлиза на 
стойност от 699 999,70 евро (1 369 080.41) лева.  

При преизпълнение на заложените показатели обща максималната цена за 
придобиването на 40 % от капитала на GOAP, предмет на 2ра фаза от сделката възлиза на 
стойност от 3 499 998.60 евро (6 845 403.04 лева). 

2.4.2. УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА: 

(A) Цена: 
Всяка от посочените в т. 2.4.1. цени съответства на степента на изпълнение на заложените 

критерии за съответния пакет и се заплаща в зависимост от постигнатите от GOAP резултати по 
следните показатели: 

o KPI (ключов показател за ефективност) представляващ брой нови продукти, които да 
бъдат пуснати на пазара до края на 2023 г.;  

o EBITDA за периода 2023 – 2025 г., съгласно одитирани годишни финансови отчети на 
дружеството за съответните финансови години от периода в общ размер от 3 000 000 
евро; 

o Оборот за периода 2023 – 2025 г. – в общ размер на 15 000 000 евро. 

В зависимост от степента на изпълнение на заложените критерии по тези показатели, 
цената за придобиване на всеки от пакетите, съответно общата цена за придобиването на 40% от 
капитала на GOAP, предмет на сделката на 2ра фаза, варира в предварително определени 
граници, както следва:  

1. Според изпълнението на условието за постигнат KPI общата цена за придобиване на пакета 
дружествени дялове, представляващи 16% от капитала на GOAP варира в диапазона от 
266 666.50 евро до 1 066 666 евро, както следва 

- 533 333.00 евро, представляваща основна цена за пакета по показателя KPI; 

- 266 666.50 евро (50% от основната цена) – при неизпълнение на заложените цели по 
показателя KPI; 

- 1 066 666 евро (200% от от основната цена) При преизпълнение на заложените цели по 
показателя KPI  

2. Според изпълнението на условието за постигнати EBITDA и годишен оборот за периода 2023-
2025 г., общата цена за придобиване на пакета дружествени дялове, представляващи 24% от 
капитала на GOAP варира в диапазона от 433 333,20 евро до 2 383 333,20 евро, както следва: 

- 1 083 333 евро, представляваща обща основна цена за пакета от 24% при нормално 
изпълнение на целите по показателите EBITDA и годишен оборот; 

- 433 333,20 евро (20% от основната цена) – при неизпълнение на заложените цели по 
показателите EBITDA и годишен оборот; 

- 2 383 332.60 евро (110% от от основната цена) - при преизпълнение на заложените цели 
по показателите EBITDA и годишен оборот 

 

(B) Начин на плащане: 
При упражняване на съответната call или put опция, цената, съответстваща на определената 

степен на изпълнение се заплаща след регистрация на прехвърлянето на дружествените дялове 
обект на опцията. Сроковете, в които могат да бъдат упражнени съответните опции са, както 
следва: 
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- За 16 % от капитал на GOAP опцията за придобиване може да бъде упражнена най-късно 
до 29 февруари 2024 г., а опцията за продажба до 30 април 2024; 

- За 24 % от капитала на GOAP опцията за придобиване може да бъде упражнена най-късно 
до 30 юни 2026 г., а опцията за продажба до 31 септември 2026 г. 

 

(C) Срок за сключване на сделката 

Договорът за опции, в изпълнение на който за публичното дружество „Алтерко“ АД би 
възникнало право или задължение (според вида на упражнената опция) да придобие общо 40% 
от капитала на GOAP срещу задължение за плащане на уговорената цена, при посочените тук по-
горе условия, не е обвързано със срок. Финализирането на Сделката на 2ра фаза обаче е поставено 
в зависимост от настъпването на определени условия, включително Сделката на 1ва фаза и 
получаването на необходимите за нея разрешения от съответните компетентни регулаторни 
органи. 

 

1.4.3. Други условия: 
 Доколкото цената на Сделката на 2ра фаза зависи от представянето на GOAP, то при 
неизпълнение на заложените опцията за продажба (put) не може да бъде упражнена, но Алтерко 
АД ще запази правата си по опцията за закупуване (call), изпълнима срещу определената по-горе 
минимална цена.  

1.5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА: 

Сделката е в полза и на двете страни. 

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114 ЗППЦК 

6.1. ПРЕЦЕНКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ОСВОБОЖДАВАЩИ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 10 ЗППЦК 

Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗППЦК, лицата, които управляват и представляват 
публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на 
управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от Общото 
събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които 
дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение 
под каквато и да е форма активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на 
активите, съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от 
които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В чл.114, ал. 10 от 
ЗППЦК обаче е предвидено изключение, като е регламентирано, че доколкото в сделката не 
участват заинтересовани лица, разпоредбите на ал.1 и 3 не се прилагат при сключване на […] 
сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството.  

Специалната разпоредба на чл.114, ал. 11 от ЗППЦК изрично уточнява, че обичайна търговска 
дейност по ал. 10, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките 
на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и 
действията, които произтичат от извънредни обстоятелства. 

Публичното дружество „Алтерко“ АД е регистрирано в Търговския регистър като холдинг по 
смисъла на чл. 277, вписано с предмет на дейност по чл. 278, ал. 1 от Търговския закон, в който 
още на първо място изрично е посочено именно: Придобиване, управление, оценка и продажба 
на участия в български и чуждестранни дружества; […] 

Сделката предмет на настоящия Доклад попада, както в предмета на дейност на Дружеството, 
така и в обичайната търговска практика за холдингово дружество. Освен това видно от 
публикуваните от Дружеството финансови отчети, през период 2019 -2021 г. Дружеството е 
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сключвало и други сделки със същия предмет, а именно  придобиване и продажба на участия в 
други дружества, като:  

- Придобиване на дяловете до 100 % от капитала в дъщерните дружества „Алтерко 
Трейдинг“ ЕООД и Allterco Robotics U.S. през 2019 г. в рамките на преструктуриране на 
бизнеса на дружеството; 

- Продажба на телекомуникационния бизнес на „Алтерко“ АД в Европа през 2019 на Link 
Mobility Group чрез продажба на дъщерните дружества „Тера Комюникейшънс“ АД и 
„Теравойс“ ЕАД; 

- Продажба на телекомуникационния бизнес на „Алтерко“ АД в Азия през 2021 г. на Skylight 
Venture Capital Pte. Ltd. 

С оглед на горното, може да се приеме, че независимо от стойността на описаната по-горе в 
настоящия Доклад Сделка и в двете й фази и доколкото в нея не участват заинтересовани лица и 
не произтича от извънредни обстоятелства, попада в обичайната търговска дейност на 
дружеството, съответно в приложното поле на законовото изключение на чл. 114, ал. 11 ЗППЦК и 
може да бъде сключена от лицата, които управляват и представляват публично дружество, без да 
бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество. 

6.2. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1 ОТ ЗППЦК 

Независимо от горното, предвид значителната обща стойност на Сделката, описана по-горе в 
настоящия Доклад, както и поради наличието на спорна практик относно приложението на 
изключението по чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК, е необходимо да се извърши преценка условията по чл. 
114, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК.  

 

6.2.1 УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 114, ал. 1, Т. 1, Б. „А” и Т. 2 ОТ ЗППЦК  

Сделката попада в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от 
ЗППЦК, когато дружеството придобива активи на обща стойност над една трета от по-ниската 
стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, 
поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.  

Независимо, че придобиването е разделено в две фази и че на всяка фаза всеки от горе 
описаните пакети от дружествени дялове ще се придобива от отделно лице чрез отделен договор 
за прехвърляне, Дружеството има интерес от придобиването на 100% от капитала на GOAP и 
разглежда Сделката като една пакетна сделка. 

На следващо място, видно от посоченото в точка 1.4.1 и т. 2.4.1. от настоящия Доклад, 
разглеждани като отделни сделки, всяка от сделките на 1ва и 2ра фаза, сключвана с всяко от 
лицата продавачи, е под праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, но предвид на обвързаността 
на отделните прехвърляния, всяко от които е условие за останалите, тези сделки се разглеждат 
като една обща пакетна сделка, чиято стойност минава праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ 
от ЗППЦК. 

Дори да се приеме, че се касае за отделни сделки,  предвид обвързаността на сделките от 1ва 
и 2ра фаза, трудно може да се прецени, с коя точно от тях се преминава прагът по чл. 114, ал. 1, т. 
1 буква „а“ от ЗППЦК. Поради това преценка на условията по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК би могла да 
бъде неточна и с настоящия Мотивиран доклад се търси одобрение на цялата пакетна Сделка. 

В допълнение, предвид че крайнатаобща цена на сделката от 2ра фаза за придобиване на 40% 
от капитала на GOAP е зависима от степента на изпълнение на определени условия, при преценка 
на праговете по чл. 114 ЗППЦК за референтна се приема нейната максимална стойност, посочена 
в точка 2.4.2 тук по-горе и общата цена на Сделката на 1ва и 2ра фаза представлява сумата от 
цената на сделката на 1ва фаза, посочена в точка 1.4.1 тук по-горе в размер на 2 000 000 евро 
(3 911 660 лева) и максималната цена на сделката на 2ра фаза, в размер на 3 499 998.60 евро 
(6 845 403.04 лева) или пакетна обща цена 5 499 999 евро (10 757 063,04 лева).  
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Сделката попада в приложното поле на разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, когато 
възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност 
над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК.  

Може да се приеме, че със сключване на Споразуменията за покупко-продажба на 
дружествени дялове и при упражняване на опциите в изпълнение на Договора за опции, за 
„Алтерко“ АД ще възникне задължение за плащане на цената за придобиваните дялове към 
свързани лица по смисъла на т. 13, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, a именно 
„лица, които съвместно контролират трето лице“. Като такива лица биха могли да се разглеждат 
продавачите Leon Kralj, притежаващ общо 45.4325 % от капитала на GOAP и KOLEKTOR MOBILITY 
Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje 
družb d.o.o.), притежаващо 30 % от капитала на същото дружество или общо 75.4325% от капитала 
на GOAP и правата на глас в общото събрание. Освен това, съгласно действащия към момента 
Дружествен договор на GOAP KOLEKTOR MOBILITY има право на вето по всички въпроси от 
компетентността на общото събрание.  

За преценката относно преминаването и на двата прага (по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 
2 от ЗППЦК) са релевантни следните два изготвени счетоводни баланса на „Алтерко“ АД, поне 
един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК. 

- последния одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., 
представен на КФН и на обществеността на 25.03.2022 г., съгласно който стойността на 
активите на „АЛТЕРКО“ АД е 34 236 000 лева; 

- тримесечен финансов отчет на дружеството за третото тримесечие на 2022 г., представен 
на КФН и обществеността на 31.10.2022 г., съгласно който стойността на активите на 
„АЛТЕРКО“ АД е 27 673 000 лв.  

С оглед на това, при определяне на базата за изчисляване на праговете е приложим 
тримесечен финансов отчет на дружеството към 30.09.2022 г., където нетната стойност на 
активите е 27 673 000 лв. 

В сделката не участват заинтересовани лица, поради което приложима е хипотезата по чл. 114, 
ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗППЦК. 

Преценка на прага по чл. 114, ал. 1, т. т. 1, б. „а” от ЗППЦК 

Стойност на активите 
на „Алтерко“ АД  

по баланс към 
30.09.2022 г. съгласно 
неодитиран 
тримесечен 
индивидуален отчет  

Стойност на активите 
на „Алтерко“ АД  

по баланс към 
31.12.2021 г. съгласно 
одитиран 
индивидуален 
годишен финансов 
отчет  

Обща стойност на 
активите, предмет на 
Сделката - 
уговорената 
максимална съвкупна 
цена  

Праг по чл. 114, ал. 1, 
т. 1, б. ”а” от ЗППЦК  

 

(в лева) (в лева) (в лева) (в лева) 

27 673 000 34 236 000 10 757 063,04  9 224 333.333 

Общата максимална стойност на Сделката е над прага по чл. 114, ал. 1,т. 1, буква „а“ от 
ЗППЦК 

Преценка на прага по чл. 114, ал. 1, т. т. 1, б. „а” във връзка с чл.114, ал. 2, предложение първо 
от ЗППЦК 

Стойност на активите 
на „Алтерко“ АД  

Стойност на активите 
на „Алтерко“ АД  

Обща стойност на 
задълженията към 
свързани лица  

Праг по чл. 114, ал. 1, 
т. 1, б. ”а” във връзка с 
чл.114, ал. 1, т. 2, 
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по баланс към 
30.09.2022 г. съгласно 
неодитиран 
тримесечен 
индивидуален отчет  

по баланс към 
31.12.2021 г. съгласно 
одитиран 
индивидуален 
годишен финансов 
отчет  

на база уговорената 
максимална цена, 
която всяко от тях 
може да получи 

предложение първо 
от ЗППЦК  

 

(в лева) (в лева) (в лева) (в лева) 

27 673 000 34 236 000 8 560 294.37* 9 224 333.333 

Общият размер на задълженията, които ще възникнат към свързани лица е под прага по чл. 
114, ал. 1,т. 1, буква „а“ във връзка с чл.114, ал. 2, предложение първо от ЗППЦК. 

*Обща сума на база максимална цена, изчислена като сума от индивидуалните цени, които 
посочените лица ще получат при продажба на притежаваните от тях дялове- 

- EUR 1 300 000.00 (BGN 2 542 579)за придобиването на дружествени дялове, 
представляващи 30% капитала на GOAP по Договор за покупко-продажба (SPA) с KOLEKTOR 
MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o; 

- EUR 518 980.03 (BGN 1 015 036.712) за придобиването на дружествени дялове, 

представляващи 15.7765%  капитала на GOAP по Договор за покупко-продажба (SPA) с Leon 
Kralj 

- EUR 2 557 828.98 (BGN 5 002 678.654) за придобиването на дружествени дялове, 
представляващи 29.656%  капитала на GOAP по Договор за опции (SPA) с Leon Kralj 

 

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА 

Предметът на дейност на придобиваното словенско дружество GOAP напълно съвпада с 
предмета на дейност на основните дъщерни дружества от групата на Алтерко АД, а именно – 
разработка, производство и продажба на IoT устройства и свързани с тях услуги. С 
придобиването на GOAP Алтерко АД ще разшири портфолиото си от продукти и пазарите, на 
които оперира. Не на последно място, след придобиването Алтерко АД ще разполага с 
допълнителна техническа база и човешки ресурс за разработването и разпространението на IoT 
продукти. Договорената между страните цена в голямата си част е резултатно базирана и 
отложена във времето с цел да се гарантира устойчиво развитие на придобиваното дружество 
и развивания от него бизнес. Не на последно място, разделянето на придобиването в две фази 
е своеобразна гаранция срещу лошото му представяне. Определенията ценови диапазон 
напълно отговаря на представянето на дружеството и се очаква да има допълнителен 
стимулиращ ефект върху неговия бизнес.  

ОВЛАСТЯВАНЕ 

Вземайки предвид, интереса на Алтерко АД да придобие 100% от капитала на GOAP 
Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, със седалище и адрес на 
управление Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Словения, с рег. номер : 5414083000, чрез отделни 
прехвърляния в две фази от всички четирима собственици на капитала на това дружество срещу 
заплащането на обща пакетна цена не по-висока от 5 499 999 евро (10 757 063,04 лева), въз основа 
на предоставената с настоящия доклад информация, се търси овластяване от Общото събрание на 
акционерите на представляващите „АЛТЕРКО“ АД за следното:  

1. да сключи от името и за сметка на Дружеството, в качеството му купувач Споразумения за 
покупко-продажба на дялове (Share Purchase Agreement – SPA) условия, посочените в 
настоящия доклад и други каквито прецени, в изпълнение на което „АЛТЕРКО“ АД да 



Писмени материали по т. 3 и 4 от дневния ред на извънредно Общо събрание на 
„АЛТЕРКО“ АД, свикано на 13.12.2022 г. 

придобие общо 60% от капитала на GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov 
d.o.o. Nova Gorica, от които 30 % от продавачите Leon Kralj, Bojan Sirk и Marko Danevčič 
срещу обща цена от 700 000 евро (1 369 081 лева) и 30 % от KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje 
naložb d.o.o. срещу цена от 1 300 000 евро (2 542 579 лева) или срещу заплащането на 
обща пакетна цена от 2 000 000 евро (3 911 660 лева); 

2. да сключи с Leon Kralj, Bojan Sirk и Marko Danevčič Договор за call и put опции, съгласно 
които Алтерко ще има call опция да придобие, а продавачите – put опция да прехвърлят 
останалите 40 % от капитала на GOAP на части, при изпълнението на определени условия 
свързани с дейността и резултати на придобиваното дружество срещу обща определяема 
цена в зависимост от степента на изпълнение на заложените условия обща пакетна цена 
в диапазона от общо 699,999.70 евро (1 369 080.41 лева) до 3 499 998.60 евро 
(6 845 403.04 лева); 

3. да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Споразуменията за 
покупко-продажба на акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA) и Договора за 
опции във връзка с прехвърляне на собствеността върху акциите и дружествените дялове 
- обект на продажбата, включително като подпишат, отделни Договори за прехвърляне на 
дружествени дялове за всяко от дружествата, съгласно изискванията на местното 
законодателство в страната по седалище и адрес на управление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, гр. София счита, че предлаганата с настоящия 
доклад сделка е в интерес на Дружеството и неговите акционери. Съветът на директорите 
констатира голямата конкуренция в сектора и постоянно нарастващото търсене на нови 
технологии в сферата на Интернет на нещата. Изпълнението на заложените от дружеството цели 
и необходимостта от осигуряване на допълнителен ресурс за тяхното реализиране и развитие, 
както и темповете на развитие на IoT сектора и нарастващата конкуренция, поставят като условие 
за успех постоянното разработване на нови продукти и услуги и тяхното успешно дистрибутиране. 
Съветът на директорите счита за целесъобразна покупката на словенското дружество , с което да 
се осигури допълнителен ресурс за развитието на IoT продукти и услуги. С оглед на това и след 
обстоен анализ от страна на ръководството на дружеството на всички ползи от сключване на 
посочената в настоящия мотивиран доклад сделка, не се очаква същата да окаже негативно 
влияние върху финансовото състояние на дружеството.  

Във връзка с изложеното, по-горе в настоящия мотивиран доклад, съветът на директорите 
предлага на акционерите да приемат решение за одобряване сключването на предложената 
сделка, съгласно посочените условия в настоящия мотивиран доклад. 

 

Неразделна част от настоящия доклад представлява: 

1. Годишен финансов отчет за 2021 г., достъпен на  

 http://www.x3news.com/download/?id=542180  

2. Тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2022, достъпен на  

http://www.x3news.com/download/?id=566720   

http://www.x3news.com/download/?id=542180
http://www.x3news.com/download/?id=566720

