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Изх. № А-02-07-40 / 21.10.2020 

 

ДО:  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

ДО:  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация относно 

дългосрочни капиталови инвестиции на 
„Алтерко“ АД 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с предходно уведомление от 13.10.2020 г. относно процедура по публично 
предлагане на част от съществуващите акции от капитала на Victory Partners VIII Norway Holding AS 
(настоящо наименование Link Mobility Group Holding ASA, “Линк Холдинг”), съгласно проспект за 
публично предлагане от 12.10.2020 г., включително акции – собственост на „Алтерко“ АД получени 
като част (20%) от цената при продажбата на телекомуникационния му бизнес в Европа на Link Mobility 
Group AS (“Линк Груп”) Share Purchase Agreement (SPA) от 29.06.2019 г., с настоящото Ви уведомяваме 
следното: 

Според условията на предлагането, определени в проспект за публично предлагане от 

12.10.2020 г., след приключване на букбилдинг периода на 20.10.2020 г., Link Mobility Group Holding 

ASA и мажоритарния му акционер, в консултация с мениджърите на предлагането, са определили 

броя съществуващи акции, които да бъдат продадени от съществуващите акционери, включително 

„Алтерко” АД при условията на вторично предлагане. При цена на предлагане 47 NOK (норвежки 

крони) за акция броят акции, които „Алтерко“ АД ще продаде е в размер между 467 999 и 588 599 

акции (доколкото 120 600 акции са обект на опция за свръхразпределение (over-allotment option) със 

срок на упражняване 30 дни, съгласно условията посочени в проспекта за публично предлагане от 

12.10.2020 г.). След приключване на предлагането „Алтерко“ АД ще притежава съответно 0,33 % (ако 

опцията за свръхразпределение не бъде упражнена) и 0,28% (ако опцията за свръхразпределение 

бъде упражнена) от капитала на Link Mobility Group Holding ASA, като тези акции ще бъдат блокирани 

за срок от 180 дни, считано от първия ден на търговия и регистрация на регулиран пазар на акциите. 

Във връзка с продажбата Дружеството е сключило Споразумение за пласиране с мениджъра на 

емисията ABG Sundal Collier ASA. Очаква се продажбата на основания пакет (467 999 акции) да бъде 

реализирана до края на предлагането, планирано за 23.10.2020 г. съгласно проспекта. 

В случай че опцията за свръхразпределение бъде упражнена, Дружеството своевременно и 
надлежно ще оповести това по реда за разкриване на регулирана информация.  

 
С уважение:  

  
………………………………… 

Деница Стефанова 
Директор за връзки с инвеститорите 
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