
ALLTERCO JSCo. 

103 Cherni Vrah Blvd.  

1407 Sofia, Bulgaria 

  tel: +359 2 957 1247 

    www.allterco.com 

Изх. № А-02-07-16 / 04.06.2020 
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София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Внесено в КФН за одобрение Допълнение 

към Проспект и отчетени финансови 

резултати на консолидирана база 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. Комисията за финансов 

надзор проспект за публично предлагане на 3 000 000 обикновени акции с номинална стойност 

1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Алтерко“ АД, ЕИК 

201047670 („Дружеството“) в резултат на увеличение на капитала му при условията на 

публично предлагане („Проспекта“), с настоящото Ви уведомяваме, че с Решение от 

03.06.2020 г. Съветът на директорите е приел и Дружеството е представило за одобрение от 

КФН допълнение към Проспекта („Допълнението“). 

Допълнението към Проспекта е изготвено в изпълнение на нормативните изисквания 

поради възникнали след потвърждаването на Проспекта важни нови фактори, а именно: 

публикуването на одитираните годишни консолидирани финансови отчети на „Алтерко“ АД 

за 2019 г. и намеренията на Дружеството да осъществи публично предлагане на акциите от 

увеличението на капитала – предмет на Проспекта и на териториите на Федерална Република 

Германия и Италианска Република.  

При потвърждение от Комисията за финансов надзор на внесеното за одобрение 

Допълнение към Проспекта, увеличението на капитала ще се извърши чрез публично 

предлагане на новоемитирани акции, съгласно нормативните изисквания, условията, посочени 

в Проспекта и допълнението към него и Решенията на Съвета на директорите от 24.01.2020 г. 

и Решение от 03.06.2020 г. 

Към края на 2019 г дружествата от икономическата група на „Алтерко“ АД 

отчитат на консолидирана база нетна печалба в размер на 7 169 хил. лв. спрямо 2 648 хил. лв. 

към края на 2018 г. Дружеството отчита значително увеличаване на приходите от 

продажба на смарт устройства (стоки), които са се повишили с 92,15% в сравнение с 

предходната година и за 2019 г. възлизат на 21 039 хил. лв.  

Тези тенденции се запазват и през първото тримесечие на 2020 г., като един от 

основните фактори е активната разработка и пускането на пазара на нови IoT устройства. 

От началото на 2020 г. до момента дъщерното дружество „Алтерко Роботикс“ ЕООД е 

представило на пазара повече от 10 нови устройства, включително уреди за диагностика и 

мониторинг и уредите за контрол на средата (пречистване на въздуха, дезинфекция и 

санитаризация).  



В резултат, към края на първото тримесечие на 2020 г. „Алтерко“ АД отчита на 

консолидирана база нетна печалба в размер на 1 464 хил. лв. спрямо регистрираната за същия 

период на 2019 г. в размер на 615 хил. лв., а приходите от продажба на смарт устройства 

(стоки) са се увеличили с 124,23% в сравнение със същия период на предходната година и към 

края на месец март възлизат на 7 162 хил. лв. 

Обобщените данни за първото тримесечие на годината показват, че дружествата от 

икономическата група на „Алтерко“ АД са постигнали консолидирана EBITDA от оперативна 

дейност в размер на от 1 990 хил. лв. спрямо 1 244 хил. лв. за същия период на предходната 

година.  

Подробна информация относно консолидираните финансови резултати на Дружеството е 

представена в публикуваните консолидирани финансови отчети. 

  

 

 

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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