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Изх. № А-02-07-32 / 14.08.2020 

 

ДО:  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО:  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Решение на КФН за потвърждение на ново 

(второ) Допълнение към Проспект  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с Уведомление от 03.08.2020 г. относно внесено за одобрение от регулатора 

ново (второ) допълнение към потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за 

финансов надзор проспект за публично предлагане на акции на „Алтерко“ АД („Проспекта“), с 

настоящото Ви уведомяваме, че с Решение от № 601-Е от 13.08.2020 г. Комисията за финансов 

надзор е одобрила новото (второ) допълнение към Проспекта („Допълнението“).  

Допълнението, както и консолидирана версия на Проспекта във всичките му части с 

всички одобрени към него допълнения, 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 

Във връзка с намерението на Алтерко АД да осъществява публично предлагане на 

акции от увеличението – предмет на Проспекта и на териториите на Федерална република 

Германия и Италианска република, нотификация за Допълнение е подаде към компетентните 

органи в посочените държави.  

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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