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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 сключването на окончателен договор за покупка на дружествени дялове    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка със сключен между „АЛТЕРКО“ АД и  "ДЖЕЙ ЕЙ ЕФ СИ ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД Предварителен договор за придобиването на 100 % от капитала на новоучредено дружество „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК: 204639442 и въз основа на решение на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД, публичното дружество сключи Окончателен договор за придобиване на дружествените дялове. Крайната цена на придобиване, определена по метода cash free – debt free, съгласно условията на Предварителния договор възлиза на 1 809 800 евро.  С придобиване на дружествените дялове освен още едно дружество в капиталовата си структура „АЛТЕРКО“ АД придобива и ценен актив – бизнес сграда с паркоместа, която ще послужи за реализиране на бъдещите планове на компанията и се очаква да доведе до оптимизиране на разходите. Сградата разположена в района на бул. „Черни връх“ дава възможност за разширяване на бизнеса и увеличаване на персонала. От друга страна, капацитетът на сградата позволява да се генерират допълнителни приходи от наем на отделни площи, с които да бъдат покривани част от разходите за нейната поддръжка за сметка на инвестицията в нови кадри и проекти. От оперативна гледна точка, инвестицията ще обедини всички български компании от групата под един покрив и ще послужи за изграждането на оборудвана със средства от европейски програми високотехнологична лаборатория за развитие на IoT устройства от брандовете MyKi, She и Shelly.  Прехвърлянето на дружествените дялове на „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър.   С уважение:       ………………………………… Деница Стефанова Директор за връзки с инвеститорите 
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