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Изх. № А-02-07-52 / 23.11.2020 

 

ДО:  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО:  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Уведомления за дялово участие  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 148б във връзка с чл. 100т ЗППЦК с настоящото Ви уведомяваме, че в 

деловодството на “Алтерко“ АД са получени следните уведомления: 

 Уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК от акционера Димитър Стоянов Димитров, 

притежаващ пряко повече от 5% от правата на глас относно промяна на дялото му 

участие спрямо праговете по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК (намаляване под число кратно на 5 

на сто), а именно – до 32,48 %, считано от датата на вписване на увеличението на 

капитала на Алтерко АД в Търговския регистър - 13.11.2020. Общият сбор на правата 

на глас на Димитър Стоянов Димитров след вписване на увеличението на капитала e 

5 847 120 акции с право на глас или 32,48% от капитала на дружество; 

 Уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК от акционера Светлин Илиев Тодоров, 

притежаващ пряко повече от 5% от правата на глас относно относно промяна на дялото 

му участие спрямо праговете по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК (намаляване под число кратно на 

5 на сто), а именно – до 32,48 %, считано от датата на вписване на увеличението на 

капитала на Алтерко АД в Търговския регистър - 13.11.2020. Общият сбор на правата 

на глас на Светлин Илиев Тодоров след вписване на увеличението на капитала e 

5 847 120 акции с право на глас или 32,48% от капитала на дружество;  

 

Посочените в уведомленията на акционерите дялови участия са в резултат на увеличението на 

капитала на „Алтерко“ АД, при което уведомяващите акционери упражниха само част от 

правото си на записване на нови акции от увеличението. 

 

 

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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