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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:   
Шестмесечен консолидиран финансов отчет на „АЛТЕРКО“ АД за 2018 г. 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  „АЛТЕРКО“ АД оповести към КФН и обществеността шестмесечния консолидиран отчет на „АЛТЕРКО“ АД за 2018 г. За първите шест месеца на текущата година „АЛТЕРКО“ АД отчита на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 18 286 хил. лв., което представлява увеличение от 4,39 % спрямо нетните приходи от продажби на дружеството на консолидирана база за същия период на 2017 г. на стойност 17 517 хил. Увеличение се отчита и спрямо предходното тримесечие на 2018 г., с което „АЛТЕРКО“ АД частично наваксва регистрираните през предходния период загуби в размер на 500 хил. лв. спрямо 411 хил. лв. на консолидирана база за второ тримесечие на годината. Очакванията на мениджмънта, на база на вече направените поръчки за продукти, предвиждат, че с начало на новата учебна година и планираното през следващите месеци пускане на пазара на нови устройства от серията часовници MyKi, както и на нови устройства, положителният финансов тренд ще бъде много по-значителен. До края на второто тримесечие на 2018 г. компанията инвестира в развитието на нови продукти и услуги и разширяване на търговска си дейност, което беше свързано със значителни разходи. Технологичната компания от групата – „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД - успешно предлага своите устройства вече в над 64 държави по целия свят, като сред последните в списъка се нареждат Австралия, Нова Зеландия, Обединените Арабски Емирства, Канада и др.  По-подробна финансова информация се съдържа в шестмесечния консолидиран финансов отчет на дружеството и документите към него, оповестени към КФН и обществеността, съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Настоящото съобщение не е препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.   С уважение:    ………………………………… Деница Стефанова Директор за връзки с инвеститорите 
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