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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 1000 София, ул. "Будапеща" 16  ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  София ул. "Три уши" 6   ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  ОТНОСНО:    
Разкриване на вътрешна информация относно уведомление до КФН по реда на чл. 116б, ал. 3, т. 2 ЗППЦК за решение на СД на Алтерко АД във връзка с искания от дъщерните дружества на АЛТЕРКО АД, ТЕРАВОЙС ЕАД, ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД и АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД за одобрение на сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК,    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомяваме, че АЛТЕРКО АД е получило искания от дъщерните дружества „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „ТЕРАВОЙС” ЕАД и “АЛТЕРКО РОБОТИКС” ЕООД за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК на сделки във връзка с анексиране на договори за финансиране. Във връзка с постъпилите искания „АЛТЕРКО“ АД е одобрило дъщерните дружества да сключат анекси към действащи Договор за факторинг, Договор за овърдрафт и Договор за револвиращ банков кредит, като е овластило управителните органи на тези дружества да подпишат всички необходими документи и да предоставят изискваните от финансиращата банка обезпечения във връзка с анексиранията.  Решенията са взети във връзка със значителния срок на отложено плащане, при който работят част от най-големите клиенти на «АЛТЕРКО РОБОТИКС» ЕООД и необходимостта в тази връзка от оборотни средства за посрещане на задълженията към доставчиците с по-кратки срокове за плащане. В допълнение услуги и продукти на дружествата навлиза на нови пазари, което изисква относително малки първоначални инвестиции при ниска цена на финансиране без ангажиране на оборотни средства. Протоколи от заседанията на Съвета на директорите на «АЛТЕРКО» АД, обективиращи овластителните решения за всяка от дъщерните дружества са представени в КФН в законово установения срок по реда на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК.  С уважение:     ………………………………… Деница Стефанова Директор за връзки с инвеститорите 
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