
Първично публично предлагане на Алтерко АД

Основни   факти за компанията

 Алтерко АД е холдингово дружество, което обединява 11 компании в областта на 
телекомуникациите и технологиите

 Групата е лидер в телекомуникационния сектор в Източна Европа;
 Алтерко АД има над 15-годишен опит в сегмента на мобилните услуги с добавена стойност 

(MVAS)
 Собствеността на компанията е 100% българска
 Алтерко развива дейността си на 3 континента с централен офис в София и офиси в 

Белград, Букурещ, Куала Лумпур, Лас Вегас, Сингапур и Скопие
 Компанията предлага услугите и продуктите си в още над 15 държави
 Консолидираните приходи на Алтерко АД са над 28 млн. лева за 2015 година
 Алтерко създава иновативната система за управление на дома „SHE“ и детския часовник 

“MyKi”

Някои мобилни оператори - партньори на компанията

 T-Mobile
 Mtel
 VIP
 Telenor
 Telecom Serbia
 Vala Kosovo
 Singtel Singapore

Основни параметри на първичното публично предлагане

 Проспектът за първичното публично предлагане на Алтерко АД беше одобрен от Комисията 
за финансов надзор на 8 юли 2016 година

 Предмет на предлагането ще бъдат 1,500,000 броя нови, обикновени акции с номинал 1 
лв., които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала

 Емисионната стойност ще бъде определена в диапазона 1.10 - 2.20 лева
 Предлагането се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 750,000 броя акции

Новини за Алтерко

 КФН одобри проспекта за IPO-то на "Алтерко" АД (Investor, 11.07.2016)
 IT холдингът "Алтерко" ще дебютира на борсата през септември (Capital, 12.07.2016)
 Алтерко иска да набере над 3 млн. лв. от борсата (Bloomberg, 12.07.2016)
 Алтерко АД ще търси до 3.3 млн. лв. от БФБ в средата на септември (Investor, 12.07.2016г.)
 Алтерко АД планира публично предлагане за средата на септември (MMC прес съобщение, 13.07.2016)  

MMC, с правно име ММ Консулт ЕООД, е консултант на Емитента за стратегическото му развитие, 
включително консултиране за преобразуване на Алтерко АД в публично дружество и консултиране 
по финансиране на растежа и развитието на Емитента. Детайлна информация за публичното 
предлагане може да намерете на страницата на емитента (тук).

2 септември 2016 година
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