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ХІV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. 

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати 

до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване 

на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и 

частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас 

Към 31.12.2019 г. капиталът на Алтерко АД е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева 

и е разпределен в 15 000 000 (петнадесет милиона) обикновени поименни, безналични акции с право 

на глас и номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция 

дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен 

дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.  Към 31.12.2019 г. целият капитал на дружеството 

е регистриран за търговия на Българска Фондова Борса.  

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран 

пазар в Република България или друга държава членка на ЕС. Към датата на изготвяне на настощия 

документ, цялата емисия акции на Алтерко АД се търгуват на «БФБ София» АД.  

Към 31.12.2019 г. структурата на капитала на АЛТЕРКО АД е следната: 

Таблица No 17 

АКЦИОНЕР 
ПРОЦЕНТ ОТ 

КАПИТАЛА 

Светлин Тодоров  38.51 % 

Димитър Димитров  38.51 % 

Виктор Атанасов  7,47 % 

Други физически и юридически лица    15,51 % 

 

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството 

или друг акционер 

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на 

разпоредбите на действащото българско законодателство. Прехвърлянето на акции, издавани от 

дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар, 

който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции. За придобиване и притежаване на 

акции от капитала на дружеството не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг 

акционер. 

Следва да се има предвид, че на 30.11.2016 г. акционерите Димитър Димитров, Светлин 

Тодоров, Виктор Атанасов, Светозар Илиев, Мирче Атанасовски и Атанас Маринов, притежаващи 

общо 13 140 000 (тринадесет милиона сто и четиридесет хиляди) акции от капитала на 

„АЛТЕРКО“ АД, са сключили Договор помежду си и в полза на дружеството, с който се задължават 

да не се разпореждат с притежаваните от тях акции за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2016 г. 

Блокирането на посочения брой акции е вписвано в Централен депозитар. Към датата на изготвяне на 

настоящия Доклад срокът по сключения на 30 ноември 2016 г. договор за ограничаване на 

разпореждането с притежавани акции от капитала на Дружеството, страни по който са включително 

членовете на съвета на директорите Димитър Димитров и Светлин Тодоров, е изтекъл (договорът е 

сключен за 3-годишен срок, считано от 1 декември 2016 г.).  

Във връзка с планираното увеличаване на капитала на Дружеството, предмет на Проспект, 

потвърдени с Решение № 148 от 18.02.2020 г. Комисията за финансов надзор, членовете на съвета на 

директорите и мажоритарни акционери в Емитента (притежаващи общо 11 552 240 акции от капитала 
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на Дружеството) Димитър Димитров и Светлин Тодоров са поели ангажимент да блокират 

притежаваните от тях акции за търговия в полза на Дружеството за срок от 3 години от датата на 

вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, като след изтичането на 6 месеца от 

датата на вписването на увеличението на капитала в търговския регистър ще имат право да търгуват 

до 7% от притежаваните от тях акции. За целта между Дружеството и посочените членове на съвета 

на директорите ще бъде сключено нарочно споразумение преди датата на начало на подписката за 

предлаганите с Проспекта акции, което ще бъде съответно надлежно оповестено по реда за разкриване 

на регулирана информация. 

В допълнение, във връзка с планираното увеличние на капитала, е налице поет от 

мажоритарните акционери в Емитента – членовете на съвета на директорите Димитър Димитров и 

Светлин Тодоров, ангажимент да издадат опция в полза на „ММ Консулт“ ЕООД за закупуване на 

правата по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, които ще бъдат издадени на съответния член на съвета 

на директорите в качеството му на акционер в Емитента за увеличаване на капитала на Дружеството 

в рамките на предлагането. Условията на опцията да подробно описани в Документа за ценни книжа 

– част III от Проспекта. 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или 

повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за 

акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите        

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на 

глас в общото събрание на дружеството е представена в Таблица 17. Дружеството няма други 

акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в 

общото събрание. 

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права 

Алтерко АД няма акционери със специални контролни права. 

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато 

служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява 

непосредствено от тях 

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато 

служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено 

от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.  

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на 

акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на 

глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с 

акциите, са отделени от притежаването на акциите 

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на Алтерко АД., като 

ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок 

за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството 

финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. 

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да 

доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас 

През отчетния период между акционерите акционерите Димитър Димитров, Светлин Тодоров, 

Виктор Атанасов, Светозар Илиев, Мирче Атанасовски и Атанас Маринов е действал Договор 

ограничаващ разпореждането с притежаваните от тях акции за срок от 3 (три) години, което е изтекло 

на 30.11.2019 г.  

На дружеството не са известни действащи към датата на изготвяне на настоящия документ 

споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или 
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правото на глас.  

Във връзка с предстяощото увеличение на капитала на Дружеството предстои сключването на 

ново споразумение между акционерите Димитър Димитров и Светлин Тодоров, подробно описано в т. 

2 от настоящото Приложение 11. 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в 

устава 

Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството, общото събрание на акционерите  изменя и 

допълва устава на дружеството, както и определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на 

директорите и определя възнаграждението за работата им в него. Съветът на директорите се избира за 

срок не по-дълъг от 5 години.  

Общото събрание на акционерите може по всяко време да реши извършване на промени в 

числеността и състава на Съвета на директорите, като членовете на съвета могат да бъдат преизбирани 

без ограничение. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и 

юридическото лице.  

 Само общото събрание на акционерите може да извършва изменения и допълнения в Устава на 

дружеството. 

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да 

взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството 

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най – малко веднъж на три месеца,  за 

да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от 

председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. 

Съветът на директорите приема организационно-управленската структура на дружеството и 

вътрешните правила на дружеството. 

Съветът на директорите взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или 

прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, за придобиване и 

отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване  на  кредити,  даване  на гаранции и 

поемане  на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за 

кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на 

дружеството.  

Съветът на директорите обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от 

компетентността на Общото събрание. 

Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от 

всичките му членове. 

С Решение на Общото събрание на акционерите от 29.01.2018 г. към датата на изготвяне на 

настоящия доклад Съветът на директорите е оправомощен в срок до пет години от обявяване на 

изменението в Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на 

дружеството до достигане на общ номинален размер от 18 000 000 лв. (осемнадесет милиона лева) 

посредством издаване и публично предлагане на до 3 000 000 бр. (три милиона броя) нови безналични, 

обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и 

емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на 

Дружеството. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може 

да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки 

конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от Устава. 

 Съгласно чл. 18 Устава на дружеството може да придобива през една календарна година повече 




