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Изх. № A-02-07-57 / 21.12.2020 

 

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 - София, ул. „Будапеща“ № 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

1000 – София, ул. „Три уши“ № 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Постъпили в дружеството Уведомления по чл. 

19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

на Европейския парламент и на Съвета   

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото и в законово установения срок Ви информираме, че в деловодството на 

„Алтерко“ АД са получени следните уведомления: 

Уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета от ИМПЕТУС КАПИТАЛ ООД, в качеството му на лице, тясно свързано с лице с 

ръководни функции, а именно Николай Ангелов Мартинов – член на СД на „Алтерко“ АД - за 

извършени от ИМПЕТУС КАПИТАЛ ООД и за сметка на това дружеството сделки сделки 

както следва: 

- репо сделка (отваряща) относно 135 000 броя акции от капитала на „Алтерко“ АД (ISIN 

BG1100003166) при единична цена BGN 1.90, от дата 16.12.2020 г. чрез инвестиционен 

посредник „Елана Трейдинг“ АД.  

- репо сделка (затваряща) относно 135 000 броя акции от капитала на „Алтерко“ АД 

(ISIN BG1100003166) при единична цена BGN 1.922, от дата 16.12.2020 г. чрез 

инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД.  

Уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета от ЮНИКОМ КОНСУЛТ ЕООД, в качеството му на лице, тясно свързано с лице с 

ръководни функции, а именно - Николай Ангелов Мартинов – член на СД на „Алтерко“ АД, за 

извършени от ЮНИКОМ КОНСУЛТ ЕООД и за сметка на това дружеството сделки, както 

следва: 

 репо сделка (затваряща) относно 70 000 броя акции от капитала на „Алтерко“ АД (ISIN 

BG1100003166) при единична цена BGN 1.922, от дата 16.12.2020 чрез инвестиционен 

посредник „Елана Трейдинг“ АД. 

 

 

 

С уважение:  

 ……………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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