
Приложение към Писмените материали във връзка с предложение за решение по т. 19 от дневния 

ред на насрочено за 28.06.2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алтерко АД: 

Приемане на решение за предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, 

работещи в Дружеството и дъщерните му дружества 

 

ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЪЩЕРНИТЕ МУ 

ДРУЖЕСТВА С АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА „АЛТЕРКО“ АД 

 

Съветът на директорите на „Алтерко“ АД („Дружеството“) предлага да бъде реализирана Програма за 

стимулиране на служителите („Програмата“), която да създаде възможност за предоставяне на 

допълнителни годишни възнаграждения (бонус) в акции от капитала на „Алтерко“ АД на служителите 

на Дружеството и неговите дъщерни дружества (общо наричани за краткост „Групата“). 

Предложената Програма е рамкова, не е обвързана с конкретен срок за нейното изпълнение и залага 

принципните положения за предоставянето на допълнителни възнаграждения в акции на служителите 

в Групата. 

Навсякъде в настоящата Програма, предоставянето на годишен бонус в акции представлява правото за 

получаване на акции чрез прехвърляне на право на собственост или възникване на права за записване 

на акции според конкретния начин за тяхното осигуряване - прехвърляне на собствени на съответното 

дружество от Групата акции, покупка на акции (включително обратно изкупуване) или издаване на нови 

акции от „Алтерко“ АД чрез увеличение на капитала за целите на изпълнение на Програмата. 

Прилагането и изпълнението на настоящата Програма е изцяло в дискрецията на Съвета на директорите 

на „Алтерко“ АД, който самостоятелно определя критериите, оценява тяхното изпълнение и определя 

предоставянето и размера на съответния бонус в акции.  

Набавянето на акции за изпълнение на Програмата чрез обратно изкупуване или увеличение на 

капитала, както и когато това се изисква по закон, се извършва въз основа на решение на Общото 

събрание на акционерите на „Алтерко“ АД 

Настоящата Програма има за предмет само предоставянето на годишен бонус в акции и не се прилага 

за предоставянето на други допълнителни възнаграждения, съгласно вътрешните правила на 

дружествата в Групата. 

1. Цели  

• Възможност за предоставяне на годишна база на допълнително възнаграждение в акции от 

капитала на „Алтерко“ АД на служителите в Групата въз основа на постигнати индивидуални 

и/или корпоративни резултати – годишен бонус в акции („годишен бонус“/“бонусът“) 

• Привличане, задържане и развитие на служителите, съгласуване на работата им с целите на 

Групата, балансиране на възнагражденията с краткосрочните и дългосрочните корпоративни 

цели и гарантиране на прозрачност и отчетност при изпълнение на задълженията; 

 

2. Максимален брой акции, които да бъдат предоставени на служители на Групата в рамките 
на Програмата  

Максималният брой акции, които могат да бъдат предоставени като годишен бонус на служители в 

Групата е до 140 000 акции на година, представляващи общо 0,777% от капитала на Дружеството към 

датата на изготвяне на настоящата Програма. 



 
Така определеният максимален годишен брой акции е базиран на средна годишна цена на акциите на 

„Алтерко“ АД към датата на изготвяне на настоящата програма. Доколкото изпълнението на настоящата 

Програма е обвързано с цената на акциите на Дружеството, то при положително развитие на пазарната 

капитализация броят акции, предмет на годишен бонус се очаква да намалява. 

3. Критерии за предоставяне на годишен бонус в акции  

Предоставянето на годишен бонус в акции и неговият размер се определят според нивото на всеки 

служител в структурата на персонала на конкретното дружество от Групата и постигнатите 

индивидуални и/или корпоративни цели. 

Индивидуалните цели се определят на годишна база от всяко дружество в рамките на Групата според 

спецификата на неговата дейност и се утвърждават от Съвета на директорите на „Алтерко“ АД.  

Корпоративните цели се определят от Съвета на директорите според стратегията за развитие на 

Групата, заложените пред нея дългосрочни и краткосрочни цели. 

4. Целева група 

Субекти на Програмата са Служители от висшия и среден мениджмънт и експертен персонал в 

Дружеството и неговите дъщерни дружества, съгласно нивата в персоналната структура на тези 

дружества (“Служителите“). 

За участие в Програмата Служителите на експертни позиции в Дружеството и/или неговите дъщерни 

трябва да имат минимум 12 месеца стаж рамките на Групата, навършени към датата на определяне на 

бонуса с решение на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД.  

Предвид изискванията за професионален опит за заеманите от тях позиции и значението на 

ръководните им качества за постигане на заложените индивидуални и/или корпоративни цели, за 

участие на Служителите от висшия и среден мениджмънт в Програма не се предвижда изискване за 

минимален стаж в рамките на Групата. 

5. Ред и начин за разпределение на бонус в акции 

5.1. Критерии 

Служителите, участващи в програмата, могат да получат като допълнително възнаграждение брой 

акции, определен на база съответната позиция и постигнатите от тях индивидуални и/или 

корпоративни цели за конкретния период в рамките на Програмата.  

Критериите за постигане на целите са строго съобразени със спецификите на конкретното дружество и 

на съответната длъжност. 

Индивидуалните цели могат да включват финансови и нефинансови показатели в зависимост от 

конкретната позиция на служителя. Индивидуалните цели се определят самостоятелно от всяко 

дружество от Групата и се одобряват от Съвета на директорите. 

Корпоративните цели могат да включват критерии, като, но не само консолидирана печалба преди 

данъци, лихви и амортизации (EBITDA), консолидирана печалба от продажби, ръст на консолидирани 

приходи, консолидирана печалба, обем на продажби на продукти, пазарна капитализация на 

Дружеството по статистика на БФБ. Корпоративните цели се определят ежегодно или за определен 

период от Съвета на директорите на „Алтерко“ АД.  



 
Както индивидуалните, така и корпоративните цели подлежат на промени и актуализация в рамките на 

отчетния период на база динамиката на бизнеса и стратегическите цели на Групата, без за това да е 

необходима дискрецията на Общото събрание на акционерите. 

5.2. Предоставяне на бонус в акции 

За Служителите от средния мениджмънт и експертния персонал предоставянето на годишен бонус и 

неговият конкретен размер се определят на годишна база от представляващия съответното  дружество 

от Групата и се утвърждават от Съвета на директорите на „Алтерко“ АД след преглед на постигнатите от 

Служителите индивидуални и/или корпоративни цели.  

За Служителите от висшия мениджмънт предоставянето на годишен бонус и неговият конкретен 

размер се определят на годишна база пряко от Съвета на директорите на „Алтерко“ АД след преглед 

на постигнатите индивидуални и корпоративни цели. 

 Дружествата в рамките на Групата нямат право самостоятелно и по своя преценка да начисляват и 

изплащат годишен бонус в акции, който не е утвърден с решение на Съвета на директорите на 

„Алтерко“ АД.  

За целите на предоставяне на годишния бонус в акции, Съветът на директорите определя начина за 

осигуряване на акциите за целите на изпълнение на Програмата – прехвърляне на собствени на 

съответното дружество акции, покупка на акции (включително обратно изкупуване) или издаване на 

нови акции от „Алтерко“ АД чрез увеличение на капитала и сроковете за тяхното осигуряване.  

Съветът на директорите може да вземе решение за предоставяне на бонус само на база одитиран 

консолидиран финансов отчет на „Алтерко“ АД. Независимо от това, акции в изпълнение на Програмата 

не могат да бъдат реално предоставяни под никаква форма до приемането на консолидирания 

годишен финансов отчет на „Алтерко“ АД от Общото събрание на акционерите.  

Осигуряването на акции чрез увеличение на капитала и/или обратно изкупуване, както и във всички 

други предвидени от закона случаи, подлежи на предварително одобрение от Общото събрание на 

акционерите на „Алтерко“ АД.  

По преценка на Съвета на директорите, когато това е икономически изгодно и допустимо по закон, 

Съветът на директорите може да вземе решение за осигуряване на акциите – предмет на годишен 

бонус чрез директното им придобиване от пазара или предоставяне на притежавани от дружествата от 

Групата собствени акции, без дискрецията на Общото събрание на акционерите. 

5.3. Изчисляване на бонуса 

За средния мениджмънт и експертния персонал годишният бонус в акции за постигнатите 

индивидуални и/или корпоративни цели се определя като парична сума и се предоставя в акции от 

капитала на „Алтерко“ АД,  като конкретният брой акции се определя по следния начин: 

Паричната сума се разделя на средната пазарна цена за една акция на „Алтерко“АД, съгласно 

статистиката на Българска Фондова Борса АД при затваряне, за период от 10 дни преди датата на 

решението на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД за предоставяне на бонуса.. Полученият брой 

акции се закръгля надолу до цяло число. 

За висшия мениджмънт годишният бонус в акции за постигнатите от тях корпоративни цели се 

определя като фиксиран брой акции, а за постигнатите от тях индивидуални цели – като парична сума, 

която се преизчислява в акции по описания тук по-горе начин.  



 
Всички разходи по откриване на лични сметки на Служителите за целите на получаване на бонус в 

акции при избран от всяко дружество в Групата инвестиционен посредник са за сметка на съответното 

дружество. Всички разходи по поддържане на откритите лични сметки са за сметка на Служителите. 

Всички задължения за деклариране и плащане на данъчни задължения във връзка с предоставения 

бонус са за сметка на Служителя. 

5.4. Допълнителни условия 

Освен при условията на изпълнение на предвидените индивидуални и корпоративни цели, акциите се 

предоставят и при кумулативното наличие на следните допълнителни условия, както следва: 

- За Служителите от висшия мениджмънт - акциите предмет на годишния бонус се предоставят 

под условие за тяхното блокиране от Служителите в полза на „Алтерко“ АД за срок от 3 години, 

считано от датата на получаването им; 

- За Служителите от средния мениджмънт - акциите предмет на годишния бонус се предоставят 

под условие за тяхното блокиране от Служителите в полза на „Алтерко“ АД за срок от 2 години, 

считано от датата на получаването им; 

- За Служителите на експертно ниво - акциите се предоставят като възможност (опция) за 

получаване/записване на акции (според начина за тяхното осигуряване) след изтичането на 

срок от 3 години от датата на решението на Съвета на директорите за предоставяне на бонус в 

акции, при условие че към датата на упражняване на опцията трудовото правоотношение на 

Служителя не е прекратено независимо от основанията за това. При прекратяване на трудовото 

правоотношение, независимо от основанията за това, възможността за придобиване на акциите 

предмет на бонуса отпада. 

5.5. Изключения  

Предоставянето на годишен бонус в акции в рамките на описаната Програма представлява възможност, 
която се реализира изцяло по преценка на Съвета на директорите за всяка конкретна година.  

По решение на Съвета на директорите или при наличие на регулаторни или оперативни пречки за 
изплащане на бонуса в акции, когато такъв е определен годишният бонус може да се изплаща в пари, 
като решението за това може да бъде взето във всеки момент до ефективното изплащане на бонуса 
чрез предоставяне на акциите на Служителите. За избягване на всякакво съмнение, на изплащане 
подлежи паричната сума утвърдена като годишен бонус с решението на Съвета на директорите на 
„Алтерко“ АД, а не паричната равностойност на броя акции към датата на плащането. Когато бонусът е 
бил определен във фиксиран брой акции, на изплащане подлежи тяхната стойност по средно-
претеглена пазарна цена по статистика на БФБ към датата на решението на Съвета на директорите за 
предоставяне на бонуса.  
 


