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Изх. № A-02-07-35 / 06.10.2020 

 

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 - София, ул. „Будапеща“ № 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

1000 – София, ул. „Три уши“ № 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация и 

уведомление по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК 

относно Договор за блокиране на акции 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви информираме, че мажоритарните акционери и членове на Съвета на 

директорите – Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров са сключили Договор за 

блокиране на притежаваните от тях към момента общо 11 552 240 акции от капитала на 

дружеството за срок от 3 години, считано от датата на вписване на увеличението на капитала в 

Търговския регистър. При определени условия, след изтичането на 6 месеца от датата на 

вписването на увеличението на капитала в Търговския Регистър мажоритарите ще имат право 

да търгуват до 7% от притежаваните от тях акции. Светлин Илиев Тодоров и Димитър 

Стоянов Димитров са се договорили помежду си и в полза на публичното дружество.  

Отчитайки, че акционерите инвестират и своето доверие, както в дружеството, дейността му и 

предлаганите от него и/или негови дъщерни дружества продукти и услуги, така и в неговите 

ръководни органи, като разчитат тези лица да не променят за достатъчно дълъг период от време 

качеството си на акционери, включително да не намаляват размера на акционерното си участие, 

„Алтерко“ АД е изразило съгласие да се ползва от уговорките в негова полза, а именно правото на 

неустойки и/или обезщетения за вреди в случай на възникване на такива при неизпълнение от 

страна на уговарящите се страни във връзка с блокирането на техните акции.  

Ангажиментът на Светлин Илиев Тодоров и Димитър Стоянов Димитров е под условие, че 

дружеството успешно реализира увеличение на капитала си, съгласно потвърден от Комисията за 

финансов надзор Проспект за публично предлагане на 3 млн. броя нови акции на „Алтерко“ АД, 

ведно с допълненията към него, съгласно Решения № 148-Е от 18.02.2020, № 405-Е от 11.06.2020 г. 

и № 601-Е от 13.08.2020 г.  

 

 

 

С уважение:  

 ……………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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