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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: Нотифициране на компетентните органи 

на Федерална Република Германия и 

Италианска Република относно потвърден 

Проспект за първично публично 

предлагане на акции на „Алтерко“ АД и 

Допълнение към него 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с уведомления относно потвърдени от Комисията за финансов надзор 

(„КФН“) Проспект и Допълнение към него 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 в резултат на увеличение на капитала му, с 

настоящото Ви уведомяваме, че въз основа на искане на „Алтерко“ АД за нотификация, 

Комисията за финансов надзор е изпратила до компетентните органи на Федерална Република 

Германия и Италианска Република удостоверение на одобрение, с което потвърждава, че 

Проспектът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Алтерко“ АД и 

Допълнението към него, са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129.  

Въз основа на нотификацията, публичното предлагане на акции от увеличението на 

капитала на „Алтерко“ АД ще се осъществява освен на територията на Република България, 

още и на териториите на Федерална Република Германия и Италианска Република. 

Независимо от това, в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи 

успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта и Допълнението към него, акциите ще 

бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не 

и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, 

различна от Република България. 

Превод на Проспекта и Допълнението към него, ведно с всички документи към тях на 

английски език, както и превод на Резюмето и Допълнението на резюмето на италиански и 

немски език са на разположение на обществеността на следните интернет сайтове: 

 интернет страницата на Емитента на адрес 

 https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT  

 интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД на 

адрес https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco 

 

https://allterco.com/en/IPO_2020_PROSPEKT
https://karollbroker.bg/bg/cap-increase-allterco


Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал.1 от 

ЗППЦК. 

Отделно от публикуването на Проспекта и Допълнението към него, „АЛТЕРКО“ АД 

ще публикува нарочно съобщение за началото на публичното по реда на чл. 92а ЗППЦК. 

Съобщението по чл. 92а ЗППЦК ще бъде публикувано в информационната агенция 

www.x3news.com, на интернет страниците на Емитента (www.allterco.com) и упълномощения 

инвестиционен посредник „Карол“ АД (https://karollbroker.bg) заедно с график за началната и 

крайна дата за прехвърляне на права и записване на новите акции, както и друга важна 

информация за инвеститорите. 

 

 

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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