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Изх. № A-02-06-13 / 29.07.2019

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
приключване на сключени сделки в
изпълнение на решение на общо събрание на
акционерите на „АЛТЕРКО“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предходно уведомление, оповестено на 01.07.2019 г. относно сключено между
„АЛТЕРКО“ АД и LINK Mobility Group на 29.06.2019 г. споразумение за покупко-продажба на
акции и дялове (Share Purchase Agreement – SPA), с настоящото Ви уведомяваме, че на
29.07.2019 г. беше финализирана продажбата на дружествата от телекомуникационния бизнес
на АЛТЕРКО АД в Европа.
Вследствие на сделката LINK Mobility Group AS придоби 100 % от капитала на дъщерните
на АЛТЕРКО АД дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД,
„АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL
(Македония). В изпълнение на договора към 29.07.2019 г., съгласно уговореното, АЛТЕРКО АД
е получило частично плащане на договорената цена, а именно - 60 % парично плащане и 20 %
под формата на акции от капитала на едноличния собственик на LINK Mobility Group - ASA
Victory Partners VIII Norway Holding AS. Остатъкът от 20 % от продажната цена е дължим при
условията на отложено плащане за срок от 2 години.
С приключване на сделката АЛТЕРКО АД ще преустанови дейностите си, свързани с
телекомуникационния бизнес в Европа. Дружеството планира организационни и корпоративни
промени, които да поставят акцент върху успешно развитие на IoT бизнес. С това
мениджмънтът очаква да продължи да разширява дейността на компанията и да привлича нови
инвеститори.

С уважение: Denitsa Valerieva
Stefanova

Digitally signed by Denitsa Valerieva Stefanova
DN: email=d.stefanova@teracomm.bg,
o=ALLTERCO JSCo, 2.5.4.97=NTRBG-201047670,
sn=Stefanova, givenName=Denitsa,
serialNumber=PNOBG-8609085833, cn=Denitsa
Valerieva Stefanova, c=BG
Date: 2019.07.29 16:42:07 +03'00'

…………………………………
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите

