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Изх. № A-02-06-03 / 14.01.2019

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 придобиването на дружествените
дялове
от
капитала
на
TERA
COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) и
„АЛТЕРПЕЙ“
ЕООД
от
„ТЕРА
КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Въз основа на предоставени от „АЛТЕРКО“ АД одобрения по реда на чл. 114, ал. 3 от
ЗППЦК, дъщерното дружество “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД е придобило при условоята на
отложено плащане 100 % от капитала на "ТЕРА КОМУНИКЕЙШЪНС" ДООЕЛ - еднолично
дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо, съгласно македонското право, със
седалище и адрес на управление: Република Македония, гр. Скопие, ул. "11ти октомври" №25,
етаж 7, офис 705, регистрирано към македонския Централен регистър под ЕМБС 6600816 и
„АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо,
съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец,
бул. Черни връх № 103, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:
203903540.
Придобиването е извършено в рамките на преструктуриране, което мениджмънтът на
публичното дружество предприе с цел ускоряване на процесите относно продажбата на
телекомуникационния бизнес на компанията в Европа чрез продажба 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).
Промяната в собствеността на капитала на "ТЕРА КОМУНИКЕЙШЪНС" ДООЕЛ и
„АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД подлежи на вписване, съгласно изискванията на местното законодателство
по седалище и адрес на управление на дружествата.
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