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Изх. № A-02-04-49 / 06.10.2017

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
уведомление до КФН по реда на чл. 116б, ал. 3,
и чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК за одобрение на
сделки по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили искания по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерните
дружества ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД и ТЕРВОЙС ЕАД, Съветът на директорите на
АЛТЕРКО АД е одобрил и въз основа на така даденото одобрение ТЕРАВОЙС ЕАД и ТЕРА
КОМЮНИКЕЙШЪНС АД са подписали в качеството си на солидарни длъжници Договор за
инвестиционен кредит между АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД (кредитополучател) и
РАЙФАЙЗЕНБАНК (България) ЕАД (кредитодател).
Кредитът е целеви за финансиране на разходите по Проект № BG16RFOP002-1.0010402 Подкрепа за внедряване на интелигентно реле, работещо по стандарт IEEE 802.11” пo
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0402
“Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от “Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020, за който „Алтерко Роботикс“ ЕООД е получило
одобрение за безвъзмездно финансиране, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-1.001-0402-C01С. Стойността на кредита е 1 139 590 лева за срок от 60 месеца
и лихва в размер на 1-месечния SOFIBOR увеличен с 2,7 % при възможност за предсрочно
погасяване.
Протоколи от заседанията на Съвета на директорите на «АЛТЕРКО» АД,
обективиращи овластителните решения за всяка от дъщерните дружества ще бъдат
представени в КФН в законово установения срок по реда на чл. 116б, ал. 3 и чл. 114, ал. 7 от
ЗППЦК.
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