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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
анекс
към
обвързващо
споразумение относно продажбата на
участия в дъщерни дружества, сключено
между АЛТЕРКО АД и LINK Mobility
Group ASA

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със съобщение от 26.02.2018 г. относно сключено между „АЛТЕРКО“ АД и
LINK Mobility Group ASA обвързващо споразумение (“Term Sheet”) относно ключовите
условия за продажбата на участието на „АЛТЕРКО“ АД в капитала на дъщерните
дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД,
TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония), с
настоящото Ви информираме, че страните са подписали анекс за продължаване срока на
обвързващото споразумение при запазване на вече оповестените параметри на сделката.
Преговорите между страните бяха временно преустановени поради стартиране на
процедура по придобиване на LINK Mobility Group ASA от Victory Partners VIII Norway AS.
Към настоящия момент е в ход процедура по преструктуриране на част от посочените
дъщерни дружества, обект на споразумението, като публичното дружество е получило
искания и е одобрило придобиването на дружествените дялове на TERACOMM RO SRL
(Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) от „ТЕРАВОЙС“ ЕАД и
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, за което е уведомило КФН по предвидения в закона
ред. Решението е взето от мениджмънта на компанията в периода на изчакване с цел
ускоряване на процесите при евентуално последващо подновяване на преговорите с LINK
Mobility Group ASA. Към настоящия момент, поради изискванията на местното
законодателство в Румъния и Македония, процесът по преструктуриране не е завършил и
не е настъпила промяна в собствеността на капитала на никое от преструктурираните
дъщерни дружества. Предвижда се „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД да придобие също и
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дружествените дялове от капитала на дъщерното дружество „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, за което
дружеството е в процес на подготовка на официално искане за одобрение по предвидения в
закона ред. С анекса към Споразумението, сключен между АЛТЕРКО АД и LINK Mobility
Group ASA, завършването на процеса по преструктуриране е поставено като допълнително
предварително условие за сделката.
Допълнителна информация във връзка със сделката ще бъде разкривана поетапно в
съответствие със законовите изисквания.

С уважение:
Denitsa Valerieva
Stefanova
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