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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
придобиване на дружествени дялове и
реорганизация на бизнеса на АЛТЕРКО АД в
Азия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка със започнал след продажбата на
телекомуникационния бизнес на „АЛТЕРКО” АД в Европа процес на реструктуриране на
бизнеса на дружествата от холдинга, Съветът на директорите е взел решение и дружеството е
придобило 330 дружествени дяла, с номинална стойност 1 (един) лев всеки, представляващи
33% от капитала на дъщерното дружество “АЛТЕРКО ТРЕЙДИНГ” ООД (предишна фирма
АЛТЕРКО ФИНАНС), с което е станало едноличен собственик на капитала, притежаващ 100%
от дружествените дялове. Страни по сделката са “АЛТЕРКО” АД – купувач и г-н Светозар
Господинов Илиев – продавач, като не участват заинтересовани лица. Стойността на сделката, в
съответствие с извършена от независим оценител оценка, е равна на номиналната стойност на
придобивания акцив, а именно 330 лева. Следката подлежи на вписване в ТРРЮЛНЦ при АВ.
Придобиването, подобно на придобиването на 33% от капитала на дъщерното дружество
Global Teracomm Inc., е извършено за установяване на пълен контрол върху дъщерните
дружества за целите на реорганизиране на тяхната дейност изцяло в сферата на IoT и отделяне
на производствената от дистрибуторската дейност.
В хода на процеса по преструктуриране на бизнеса чрез реорганизация на дъщерните
дружества от холдинга, Съветът на директорите е приел решение и за продажбата на
телекомуникационния бизнес на “АЛТЕРКО” АД в Азия, чрез продажба на участието му в
капитала на следните дъщерни дружества: 100% от капитала на Allterco PTE Ltd., Сингапур,
100% от капитала на Allterco SDN Bhd., Малайзия и 49% от капитала на Allterco Ltd., Тайланд.
Съветът на директорите е овластил представляващите дружеството да извършат всички
необходими правни и фактически действия, необходими за извършването на такава продажба,
включително провеждането на консултации и търсенето на подходящ купувач.
Представляващите дружество нямат право да сключват договори за продажба на дружествени
дялове, нито други обвързващи за дружеството споразумения без одобрението на Съвета на
директорите или Общото събрание на акционери, в зависимост от параметрите на
продажбата, изискванията на закона и Устава на дружеството. Конкретни параметри на
евентуална продажба са обект на допълнително решение и оповестяване съобразно законовите
изисквания и политиката за прозрачност на дружеството.
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