
Приложение към Писмените материали във връзка с предложение за решение по т. 18 от 
дневния ред на насрочено за 28.06.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на 
Алтерко АД: 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. 
 
 

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. 

 
Настоящата схема определя реда и условията за предоставяне на възнаграждения въз 
основа на акции на „Алтерко“ АД (“Дружеството“) на изпълнителните членове на Съвета на 
директорите („Схемата“) за 2021 г. 
 
Настоящата Схема е изготвена съобразно Политиката за възнагражденията, предмет на 
гласуване от Общото събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2021 г. („Политиката за 
възнагражденията) 
 
При изготвяне на Схемата са съобразени изцяло правилата и основните принципи на 
Политиката за възнагражденията, както и дългосрочните планове за развитие на бизнеса 
на Групата на „Алтерко“ АД. 
 
Настоящата Схема за възнагражденията залага критериите за оценка на резултатите от 
дейността изпълнителните членове на Съвета на директорите на годишна база за 
календарната 2021 г., въз основа на която да се определи предоставянето и размера на 
възнагражденията в акции. 
 
Навсякъде в настоящата схема, където се посочва възнаграждение в акции / предоставяне 
на акции, следва да се разбира прехвърляне на право на собственост или възникване на 
права за записване на акции според конкретния начин за тяхното осигуряване - 
прехвърляне на собствени на Дружеството акции, покупка на акции (включително обратно 
изкупуване) или издаване на нови акции чрез увеличение на капитала 
 
1. Максимален брой на акции, предмет на възнагражденията 
Максималният брой акции от капитала на Дружеството, които могат да бъдат предоставени 
като възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите общо е 80 000 
броя акции, които към датата на одобрение на настоящата Схема представляват 0,444% от 
капитала на Дружеството. Акциите се предоставят в зависимост от изпълнение на 
критериите за постигнатите резултати в т. 3.1 и 3.2. 
 
2. Ред за предоставянето на възнаграждението в акции 
Възнаграждението в акции се предоставя с Решение на Общото събрание на акционерите 
по предложение на Съвета на директорите в рамките на максималния размер. 
Акциите предмет на възнаграждението ще се предоставят на изпълнителните членове на 
Съвета на директорите, представляващи Дружеството, а именно: 

• Димитър Димитров – изпълнителен директор и заместник-председател 

• Светлин Тодоров – председател



 

Конкретният брой акции, които се предоставят зависи от степента на реализиране на 
заложените финансови и нефинансови критерии. 
 
3. Условия за предоставяне на възнаграждение в акции 
За предоставяне на възнаграждение в акции за 2021 г., следва да са изпълнени следните 
критерии за постигнати резултати: 

3.1. Финансови критерии - постигната средна пазарна капитализация на 
дружеството на база статистика на Българска Фондова Борса АД към края на финансовата 
2021 година, която до датата предхождаща датата на решението на Съвета на директорите 
за свикване на Общо събрание на акционерите, с включена точка в дневния ред за 
предоставяне на възнаграждение в акции, да се е запазила относително непроменена и да 
не се е понижила с повече от 10 % (При изчисляване на капитализацията за целите на 
изпълнение на Схемата няма да се вземат предвид увеличения на капитала, настъпили 
през периода (с изключение на увеличения за целите на програми за предоставяне на 
акции на служители), като ако има такива, то те се елиминират при изчисляване на 
капитализацията.).  

Параметрите на финансовия критерий (съответния брой акции за всяка степен на 
изпълнение) са посочени в Таблица 1 тук по-долу.  

3.2. Нефинансовите критерии, включват реализирането алтернативно на който и 
да е от следните стратегически проекти: 

i. листване на акциите на Алтерко АД на чужд регулиран пазар; или 

ii. продажба на азиатския телекомуникационен бизнес на Дружеството; или 

iii. пускане на пазара на нови устройства. 

Параметрите на нефинансовия критерий (съответния брой акции за всяка степен на 
изпълнение) и неговата тежест в общата стойност на променливото възнаграждение са 
посочени в Таблица 1 тук по-долу.  

3.3. Условията за изпълнение на Схемата са определени с оглед на стратегията за 
развитие на Групата и са еднакви за всички изпълнителни членове на Съвета на 
директорите предвид техните функции, тяхната взаимовръзка и постигнатия въз основа на 
тях общ резултат за Дружеството и дружествата от неговата Група; 

3.4. Изпълнението на условията за предоставяне на възнаграждението в акции се 
докладва от Съвета на директорите и се oдобрява от Общото събрание на акционерите, 
като според степента на изпълнение на критериите се определя и конкретния брой акции, 
които да бъдат предоставени. 

Конкретният брой акции за изпълнение на финансовите критерии зависи от степента 
(„Ниво“) на изпълнение. Броят акции за всяка степен на изпълнение на финансовият 
критерий се прибавя към броя акции за предходната степен на изпълнение. Общият 
резултат е посочен в колона 4 от Таблица 1 тук по-долу.  

Така например, при достигане на минимална пазарна капитализация от 585 000 000 

(Ниво I) изпълнителният член на Съвета на директорите ще има право да получи 18 000 



 

броя акции, а при достигане на минимална пазарна капитализация от 1 170 000 000 лева 
(Ниво II) – 28 000 броя акции (18 000+10 000)  

 

За определяне на годишния размер на възнаграждението в акции за всеки 
изпълнителен член броят акции на изпълнените критерии, посочен в колона 4 от Таблица 
1 тук по-долу се сумират.  

Така например, при достигане на минимална пазарна капитализация от 585 000 000 
лева (Ниво I) и е реализиран някой от проектите (Ниво I) всеки изпълнителен член на 
Съвета на директорите ще има право да получи съответния брой акции в колона 4, а 
именно: 20 000 броя акции = 18 000 броя акции за изпълнение на първия критерий + 2 000 
броя акции за изпълнението на втория критерий. 

Таблица 1 

1 2 3 4 

Критерий Ниво на изпълнение 
Брой акции според 

ниво на 
изпълнение 

Общ брой акции 
за изпълнение 

на критерия 

Минимална пазарна 
капитализация BGN  

I. 585 000 000 лева 18 000 18000 

II. 1 170 000 000 лева + 10 000 28000 

III. 1 955 000 000 лева + 10 000 38000 

       
Реализиране на 

някой от 
стратегическите  

проект 

I. реализиран Проект 2000 2000 

*Посоченият брой акции се прилага за всеки изпълнителен член от СД поотделно, а не 
заедно. 

 
4. Предоставяне на възнаграждението в акции 
Прехвърлянето на акциите в собственост на изпълнителните членове на Съвета на 
директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение на 
Общото събрание на акционерите за предоставянето им. 
Фактически акциите се предоставят на изпълнителните членове на Съвета на директорите 
чрез прехвърляне на собствеността или предоставянето на права за записване на акции в 
зависимост от одобрения от Общото събрание на акционерите начин за тяхното 
осигуряване - прехвърляне на собствени на Дружеството акции, покупка на акции 
(включително обратно изкупуване) или издаване на нови акции чрез увеличение на 
капитала.  
  
5. Условия за запазване на акциите след придобиването им 
Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им. 
 



 

6. Срок за предоставяне на възнаграждението въз основа на акции 
В срок до 31.12.2022 г. след като разгледа постигнатите резултати, Общото събрание на 
акционерите одобрява изпълнението на критериите по настоящата Схема за 2021 г. и взема 
решение за предоставянето на конкретното възнаграждение в акции. Фактическото 
предоставяне на акциите се осъществява в законово установените срокове. 


