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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 

В ПЕРИОДА 

1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2005 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба 
N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно 
Приложение 9 към Наредба N 2. 
В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало 
обстоятелство за обявяване.   
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За периода 1 Януари – 31 Март 2005 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД 
/”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства: 
 
По т. 1.11.  Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД 
Печалбата на “ИХБ” АД за 2004 година бе обявена на 25.03.2005 г. на Комисията за финансов надзор 
и Българска фондова борса. Печалбата за 2004 година е в размер на 1 048 000 /един милион 
четиридесет и осем хиляди/ лева.  
 
На 1.03.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г.  
 
По т. 1.14.  Публикуване на модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД  
Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2003 година – част от годишният отчет на „ИХБ” 
АД е представен на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса и публикуван в 
интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariaholding.com/ на 30.03.2005 г.  
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
На 21.02.2005 г. „Индустриален холдинг България” АД придоби 2 762 183 /два милиона седемстотин 
шестдесет и две хиляди сто осемдесет и три/ броя акции, представляващи 11.5 /единадесет цяло и пет/ 
% от капитала на „Булярд” АД.  С това участието на „Индустриален холдинг България” АД в „Булярд” 
АД достигна до 36.5 /тридесет и шест цяло и пет/ %. 
 
На основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите давностния срок за изплащане на 
дивидента за 1997 г., разпределен от „ИХБ” АД е изтекъл на 28.05.2003 г. Поради това, „ИХБ” АД 
преустановява плащането на дивидента за 1997 г. считано от 1.03.2005 г. Раздаването на депозитарни 
разписки  продължава да се извършва от ТБ „Алианц България” АД клон Мария Луиза на адрес гр. 
София, бул. Мария Луиза 79. 
 
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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