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Изх. № A-02-07-12 / 29.04..2020 

 

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Публикуване на годишен консолидиран 

финансов отчет за 2019 г. 

 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

В съответствие с изискванията на чл. 100н, ал. 2. от ЗППЦК и чл. 32а, ал. 1, т.1. от Наредба 

№ 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на 

регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, с настоящото Ви 

уведомяваме, че „АЛТЕРКО“ АД ще представи консолидиран одитиран финансов отчет за 2019 

г. в рамките на законово установения срок, съгласно в § 45 т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение. В съответствие с добрите корпоративни 

практики и насоките на ЕОЦКП и КФН, мениджмънтът се ангажира да положи необходимите 

усилия за публикуване на отчета с минимално забавяне спрямо първоначално установения в 

ЗППЦК срок и не по-късно от 30 юни 2020 г.  

Въпреки положените от ръководството на дружеството усилия и реорганизацията на 

работния процес, наложените ограничения за събиране на хора и осъществяване на пътувания в 

рамките на обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение 

в страната и установения във връзка с тях дистанционен начин на работа, създадоха оперативни 

затруднения при обмена и проверката на информация и документи в рамките на годишния 

финансов одит на компанията и дружествата от групата на „АЛТЕРКО“ АД. Това създаде 

обективна невъзможност за изготвяне, проверка и заверка на годишния консолидиран финансов 

отчет на дружеството за 2019 г. и представянето му в първоначално предвидения в Закона за 

публично предлагане на ценни книжа срок.   

 

 

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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