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Изх. № A-02-05-24 / 28.09.2018 г.

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16
ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
София ул. "Три уши" 6
ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ОТНОСНО: Сделки на заемащите ръководни постове,
съгласно чл. 19 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №
596/2014 (Регламент относно пазарната
злоупотреба)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че в АЛТЕРКО АД са постъпили уведомления за сделки на
заемащите ръководни постове по чл. 19 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 (Регламент относно
пазарната злоупотреба), съгласно които:
1.

2.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – в качеството си на член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО
АД, лице с достъп до вътрешна информация, както и лице, изпълняващо ръководни функции
в публичното дружество, уведомява за сключени от него за собствена сметка сделки, а
именно: продажби на общо 14 630 броя акции с право на глас от капитала на АЛТЕРКО АД.
Сделките са извършени на 25.09.2018 и 27.09.2018 г. при цена на една акция от 1,95 лева или
обща стойност на сделките 28 528,50 лева.
СВЕТЛИН ТОДОРОВ – в качеството си на член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД,
лице с достъп до вътрешна информация, както и лице, изпълняващо ръководни функции в
публичното дружество, уведомява за сключени от него за собствена сметка сделки, а именно:
продажби на общо 14 630 броя акции с право на глас от капитала на АЛТЕРКО АД. Сделките
са извършени на 25.09.2018 и 27.09.2018 г. при цена на една акция от 1,95 лева или обща
стойност на сделките 28 528,50 лева.

В резултат на разпореждането акциите са придобити от служители на холдинга като знак
на признателност за приноса им към компанията.
За целите на прехвърлянето от всеки от уведомяващите акционери са деблокирани по
30 000 от притежаваните от него преди разпореждането 5 790 750 акции. Деблокирането е
извършено в рамките на допустимото, съгласно Споразумение от 30.11.2016 г., сключено между
мажоритарните акционери в капитала. Остатъкът до освободения брой акции ще остане на
разположение за следващи подобни кампании от страна на мажоритарните акционери за
стимулиране служителите в холдинга.
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