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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 1000 София, ул. "Будапеща" 16  ДО  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000 София, ул. „Три уши“ 6  ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА  ОТНОСНО: Уведомление във връзка Представяне на покана за ОСА на АЛТЕРКО АД, свикано на 05.12.2018   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Във връзка с представена на 26.10.2018 г. Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, с настоящото Ви уведомяваме, че в Писмените материали, съдържащи предложение за решение по т. 2 от дневния ред: „Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”)“ е допусната техническа грешка при изписването на Съвкупната (обща) индикативна цена в лева, като вместо 15 423 675 лева, погрешно е изписано 5 423 675 лева. Текстът на подточка 1 от Предложението за решение, следва да се чете по следния начин:  „Съвкупна (обща) индикативна цена не по-ниска от най-ниската индикативна пазарна стойност на собствения капитал на телекомуникационния бизнес на „АЛТЕРКО“ АД в Европа към 31 декември 2017 г., съгласно Оценка от 25.06.2018 г. 7 886 000 евро ( 15 423 675 лева), която съвкупна (обща) индикативна цена се определя на база печалбата на прехвърляните дружества преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) на консолидирана база, умножена с коефициент 5,5 където EBITDA е коригирана с всички разходи извън обичайния ход на стопанската дейност (вътрешногрупови сделки,приходи и разходи извън обичайната дейност)” Сумата, посочена в евро е коректно посочена - 7 886 000 евро.  Във връзка с горното, представяме отново Поканата ведно с писмените материали към нея.  С уважение:      ………………………………… Деница Стефанова Пълномощник 
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