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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ
В ПЕРИОДА
1 ОКТОМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 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 Октомври – 31 Декември 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 /финансов резултат/
1.11.1. Финансов резултат за IIIто тримесечие на 2005 г.
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.09.2005 година е печалба и бе обявена на 27.10.2005 г.
чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов
надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за трето тримесечие към
30.09.2005 година е в размер на 7 460 000 лева.
1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IIIто тримесечие на 2005 г.
На 30.11.2005 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса
своя консолидиран тримесечен отчет за трето тримесечие на 2005 г. Финансовият резултат преди
данъчно облагане за Групата е печалба в размер на 16 634 000 лв.

По т. 1.31. Други обстоятелства
1. На 28.12.2005 г. „Приват инженеринг” АД, дружество 100% собственост на „Индустриален холдинг
България” АД сключи сделка за продажба на недвижим имот в размер на 88.6 дка, находящ се в
местността Буджака край Созопол. Стойността на сделката е 12 000 000 /дванадесет милиона/ евро.

Богомила Христова
Директор за връзки с инвеститорите

Данета Желева
Изпълнителен директор
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