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Изх. № A-02-05-09 / 31.05.2018

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 Покана за свикване на редовно
годишно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите,
представена на 21.05.2018 г., съгласно изискванията на Закона за публично предлагане за
ценни книжа, с настоящото Ви уведомяваме, че Търговски регистър при Агенция по
вписванията е постановил Отказ за обявяване на поканата в Търговския регистър №
20180521194448/31.05.2018г. Поради това, насроченото за 29.06.2018 г. редовно годишно
Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД няма да бъде проведено на посочената
дата.
Съветът на директорите на АЛТЕРКО АД ще предприеме всички необходими действия
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на друга дата.
Приложение: Отказ № 20180521194448/31.05.2018г.
Повече информация на:
investors@allterco.сom
tel: +359 2 957 1247
Лице за контакт: Деница Стефанова, ДВИ
www.allterco.com
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ДО
Г-Н/Г-ЖА адв. Траян Иванов
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас, гр. Бургас,
пощ. код 8000
бул./ул. Пробуда, No 56

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
№ 20180521194448/31.05.2018г.
Относно: Постановен отказ по заявление с вх.№20180521194448
УВАЖАЕМИ/A ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
Приложено Ви изпращам Отказ № 20180521194448/31.05.2018г, постановен по заявление с
вх.№20180521194448, с което се отказва вписването/обявяването/заличаването по партидата на
АЛТЕРКО, Акционерно дружество, ЕИК/Булстат 201047670, БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична, гр. София, пощ. код 1407
район р-н Лозенец
бул./ул. бул. Черни Връх, No 103.
Приложение:
1.Отказ № 20180521194448/31.05.2018г.
Длъжностно лице:

/Име и фамилия
Подпис и печат/
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ОТКАЗ
№ 20180521194448/31.05.2018г.
По повод на заявление вх. № 20180521194448 / 21.05.2018г. от Траян Иванов Иванов
на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ отказвам обявяване на
следните актове:
Покана за свикване на общо събрание на акционерите
в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на АЛТЕРКО АД , ЕИК 201047670

Мотиви:

Постъпило е заявление с рег. № 20180521194448 от 21.05.2018 г. за обявяване на акт - покана за
свикване на общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, подадено от адвокат Траян
Иванов Иванов.
Подаденото заявление за обявяване на актове е по образец съгласно приложение № Г1 от Наредба
№ 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра
на ЮЛНЦ.
При извършване на обстоятелствена проверка на основание чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ и на чл. 91 т. 3
от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и
до регистъра на ЮЛНЦ се установи следното:
Съгласно чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа времето от обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на общо
събрание на акционерите до откриването на общото събрание не може да бъде по - малко от 30
дни. Видно от съдържанието на поканата и протокола от заседание на съвета на директорите,
събранието се свиква за 29.06.2018 г. Настоящото заявление ще бъде вписано на 31.05.2018 г.,
съответно поканата за свикване на ОСА ще бъде обявена на тази дата, поради което срокът от
обявяване на поканата в търговския регистър до откриване на общото събрание ще е по-малък от
законоустановения тридесет дневен срок.
При така изяснената фактическа обстановка, на основание чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, т. 5 от
Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, следва да бъде отказано вписване по
заявление с рег. № 20180521194448 от 21.05.2018 г.
Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд
чрез Агенция по вписванията.
Длъжностно лице:
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