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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 
В ПЕРИОДА 

1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2006 година 
 

ЗА  
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
В отчета е предоставена информация за Индустриален холдинг България АД и публични 
дружества, които холдинга консолидира, а именно ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, ЗММ Нова 
Загора АД, Елпром ЗЕМ АД, в които холдинга притежава индиректен контрол чрез дъщерното 
си дружество ЗММ България холдинг АД. 
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За периода 1 Януари – 31 Март 2006 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД 
/”ИХБ” АД/ и публичните дружества в групата са настъпили следните обстоятелства: 
 
По т. 1.11.  Обявяване на печалбата  
“Индустриален холдинг България” АД 
Печалбата на “ИХБ” АД за 2005 година бе обявена на 31.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор 
и Българска фондова борса, с представянето на годишния отчет на Комисията за финансов надзор и 
Българска фондова борса. Печалбата за 2005 година преди данъчно облагане е в размер на 7 139 000 
/седем милиона сто тридесет и девет хиляди/ лева, а след данъчно облагане е 7 170 000 /седем милиона 
сто и седемдесет хиляди/ лева .  
 
На 31.03.2006 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2003 г.  
 
“ЗММ Сливен” АД 
Печалбата след облагане с данъци на “ЗММ Сливен”  АД за 2005 г е 209 х.лв. Печалбата е обявена с 
представяне на годишния отчет на Дружеството Комисията за финансов надзор и Българска фондова 
борса.на 24.03.2006 г. 
 
“Машстрой” АД 
Печалбата след облагане с данъци на “Машстрой” АД за 2004 г. е в размер 134 хил. лв. Финансовият 
резултат е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор 
и Българска фондова борса. на 24.03.2006 г. 
 
“ЗММ Нова Загора” АД 
Финансовият  резултат  на “ЗММ Нова Загора” АД  към  31.12.2005 г. е балансова загуба в размер на 4 
х.лв. и бе обявен на 29.03.2006 г. чрез представяне на годишен финансов отчет на “ЗММ Нова 
Загора”АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. 
 
“Елпром ЗЕМ” АД 
Печалбата след облагане с данъци на “Елпром ЗЕМ” АД  в размер на 1 744 хил. Финансовият резултат 
е обявен с представяне на годишния отчет на Дружеството на Комисията за финансов надзор и 
Българска фондова борса на 22.03.2006 г. 
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По т. 1.14.  Публикуване на модифициран одиторски доклад  
“Индустриален холдинг България” АД 
Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2005 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 31.03.2006 г.  
 
“ЗММ Сливен” АД 
Модифицирания одиторски доклад на “ЗММ Сливен”  АД за 2005 година е публикуван с представяне 
на годишния отчет на Дружеството в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса на 
24.03.2006 г. 
 
“Машстрой” АД 
Модифицирания одиторски доклад на “Машстрой” АД за 2006 година е публикуван на 24.03.2006 г., с 
представяне на годишния отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. 
 
“ЗММ Нова Загора” АД 
Модифициран  одиторски  доклад  на  “ЗММ Нова Загора” АД  за 2005 година бе  публикуван  на 
29.03.2006 г. чрез представяне на годишния финансов отчет на Дружеството на Комисията за 
финансов надзор и Българска фондова борса. 
 
“Елпром ЗЕМ” АД 
Модифицирания одиторски доклад на “Елпром ЗЕМ” АД за 2004 година е публикуван на 22.03.2006 
г., с представяне на годишния отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. 
 
По т.1.25.  Големи поръчки /възлизащи на над 10% от средните приходи на дружеството за 
последните три години/ 
“Елпром ЗЕМ” АД 
Сключен е договор с НЕК ЕАД за рехабилитация на статорните магнитопроводи, статорните намотки 
и полюсите на роторите на хидрогенератори  /ХГ/ - ХГ1,ХГ2 и ХГ4 на ВЕЦ “Пещера” на стойност над 
10% от средните приходи на дружеството за последните три години. 
 
Сключен е договор с VA TECH HYDRO Австрия, като подизпълнител за производството на 
хидрогенератор за ВЕЦ “Студен кладенец” на стойност над 10% от средните приходи на дружеството 
за последните три години. 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
На 15.03.2006 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното: 
Дъщерните на „Индустриален холдинг България” АД дружества Emona Shipping Ltd. и Marciana 
Shipping Ltd. постигнаха споразумение за строителство на два многоцелеви 9000 тонни кораба в 
„Булярд корабостроителна индустрия” АД. 
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Корабите са с неограничен район на плаване, с възможност за превозване както на насипни товари, 
така и на контейнери. 
Стойността на всеки един кораб е 13 000 000 /тринадесет милиона/ евро. Корабите са със срок на 
доставка 01.01.2008 г. за първия и 01.04.2008 г. за втория. 
 
 
 
 
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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