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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 

ПРЕЗ 2004 ГОДИНА 

 
Уважаеми Акционери, 
 
Изминалата 2004 година бе успешна за българския капиталов пазар.  Можем да отбележим няколко 
основни характеристики, които бележат изминалата година: 

  „Събуждане” на капиталовия пазар – значително активизиране на търговията на българската 
фондова борса през втората половина на годината 

 Засилване на интереса от чуждестранни инвеститори към български компании 
 Активизиране на българските акционери, особено тези на бившите приватизационни 

фондове 
 Значителен ръст на цените на акциите водещ до съответното увеличаване на пазарната 

капитализация на дружествата. 
 
Можем да споделим мнението на участниците на пазара, че се наблюдава подобрение на 
корпоративното управление в най-активните български публични дружества. По отношение на 
връзките с инвеститорите като цяло също се наблюдава процес на усъвършенстване. Може да се 
каже, че тази дейност излезе от етапа, в който финансовото отчитане бе основната дейност. 
Наблюдава се подобряване на качеството и честотата на предоставяната информация за публичните 
дружества. 
 
С гордост можем да заявим, че Индустриален холдинг България АД /ИХБ/ е едно от най-добрите 
публични дружества на капиталовия пазар по оценка на инвестиционната общност. Като 
доказателства за това ще посоча следните факти: 

 ИХБ получи наградата на БФБ за най-добър емитент по отношение разкриване на 
информация за 2004 г. 

 Цената на акциите към края на годината се увеличи с 804 % спрямо началото на годината 
 Акциите на ИХБ бяха най-ликвидната позиция на БФБ след компенсаторните инструменти и 
инвестиционните бонове  

Към днешна дата можем да кажем, че  ИХБ  оглави  класацията  в  новия индекс на БФБ – BG 40, 
който отразява изменението на цените на акциите на най-ликвидните компании на БФБ и който 
стартира от 1 февруари 2005 г. 
 
Дейност през 2004 година  
Основните цели на Директора за Връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна 
комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и 
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Централен депозитар и оказване на съдействие на ИХБ при спазване на задълженията му като 
публично дружество. В изпълнение на тези цели, през 2004 г. дейността по връзки с инвеститорите 
бе насочена към:  

 Усъвършенстване на комуникацията с инвеститорите 
 Усъвършенстване на изготвяните документи с информация  
 Своевременно информиране инвестиционната общност за дейността на дружеството 
 Организиране и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите  
 Административно обслужване и съдействие на акционерите 
 Административно обслужване на управителните органи 
 Оказване на съдействие на колегите от дъщерните на холдинга публични дружества 

 
Ефективна комуникация с инвестиционната общност 
В ИХБ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и 
инвестиционната общност като цяло. Как разбираме ефективната комуникация? За нас тя е 
двупосочен обмен на информация - от една страна в предоставяне на информация от ИХБ към 
инвестиционната общност и от друга – получаване на обратна връзка от инвестиционната общност.  
През 2004 г. се стремяхме, надявам се успешно, да предоставяме максимално изчерпателна 
информация в отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната за цената на 
акциите информиране /т.нар. ad hoc информация/.  
За постигане на ефективна комуникация използвахме най-съвременните средства в областта – 
печатно издание на годишен отчет, интернет страница, срещи с инвеститори и финансови 
анализатори и поддържане на добри взаимоотношения с медиите. 
През м. Октомври ИХБ публикува издание на консолидирания си годишен отчет на английски език. 
Изданието бе изготвено в съответствие с най-добрите международни практики и последни 
тенденции в годишното отчитане. Това издание получи много висока оценка от инвестиционната 
общност в България, от представителите на академичните среди и от чуждестранни инвеститори и 
професионалисти в областта на връзки с инвеститорите. 
Особено се гордеем с новата интернет страница, която публикувахме на 27 октомври 2004 г. 
Интернет страницата e базиранa на най-модерните технологии и тенденции в уебдизайна и 
разработенa по най-добрите международни практики в изграждането на корпоративен сайт на 
публично дружество. Страницата е изготвена в изпълнение на Програмата за добро корпоративно 
управление и цели по-добра и успешна комуникация между ИХБ и инвеститорите. В изпълнение на 
принципа за равнопоставеност на акционерите, информацията с малки изключения се предоставя на 
български и на английски език.  
През 2004 г. се провеждаха срещи с инвеститори по тяхна инициатива или по инициатива на 
финансови анализатори и брокери. Забелязва се засилен интерес от страна на чуждестранни 
инвеститори, които осъществяваха среща с мениджмънта на ИХБ. 
В ИХБ поддържаме добри взаимоотношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните 
запитвания с изчерпателни отговори. 
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С удоволствие ще споделя, че ИХБ се оценява от инвестиционната общност и медиите като едно от 
най-прозрачните и достъпни публични дружества в България. 
 
Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време  
През изтеклата година, както и през всички година до сега, своевременно бе изготвяна и 
предоставяна информация за ИХБ.  
Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и 
нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети, както и консолидираните 
тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени, така че да предоставят точно и достоверно 
информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно 
изискваните данни. Всички отчети представяни през 2003 година бяха изготвяни съгласно 
изискванията на Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване 
на информация.  
Отчетите бяха предоставяни в Комисия за финансов надзор /КФН/ и Българска фондова борса – 
София /БФБ/ и незабавно след това се публикуват на интернет страницата.  
Едновременно с това се даваше гласност за предоставяне на отчетите, като се публикуваха 
съобщения в централен ежедневник – в-к Пари, в бюлетините на КФН и БФБ. 
 
Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с 
дейността на ИХБ, които се считат за чувствителни за цената на акциите. 
 
ИХ България АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и 
оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2004 г. в резултат на повишаване на 
цената на акциите, запитванията на акционери значително се увеличиха.  Най-често се търсеше 
информация относно раздаваните дивиденти, търговия с акциите, решения на проведеното общо 
събрание, резултатите и дейността на ИХБ, облигационната емисия. 
 
Организиране и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите /ОСА/  
През 2004 г. бяха проведени 2 ОСА. Първото бе на 6.03.2005 г. за взимане на решение за емитиране 
на конвертируеми облигации. Редовното годишно общо събрание на акционерите на ИХБ бе 
проведено на 15.06.2004 година.  
На 30.08.2005 г. бе проведено и първото общо събрание на облигационерите. 
 
Всички събрания бяха свикани в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава 
на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН БФБ, ЦД и всички 
акционери, заявили желание да ги получат. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно 
изискванията и сроковете на нормативната уредба и в интернет страницата на холдинга. 
 
 
 



 ..................................................................................................................... 

...................................................................................................………........... 
Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на ИХБ АД  

стр. 4 от 4 
 

4

Административно обслужване на управителните органи 
През 2004 година всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно 
изискванията на законовите и вътрешни норми на холдинга. Поканите с дневния ред, придружени от 
материали към него са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени 
и се съхраняват надлежно. 
 
Оказване на съдействие на ръководството при изпълнение на Програмата за добро 
корпоративно управление 
През 2004 г. дейността връзки с инвеститорите бе подчинена на изпълнението на целите и задачите 
на Програмата за добро корпоративно управление на ИХБ. Оказваше се съдействие на 
ръководството на Холдинга при осъществяване на  мероприятията за 2004 г. предвидени в 
програмата.  
 
Оказване на съдействие на колегите от дъщерните публични дружества 
ИХБ се стреми да гарантира прозрачност не само за своята дейност, но и за дейността на дъщерните 
си дружества. Ето защо, едно от задълженията ми като Директор за Връзки с инвеститорите е да 
оказвам съдействие на колегите от публичните дъщерни дружества при изпълнение на задълженията 
им като директори за връзки с инвеститорите. И през 2004 г. колегите бяха подкрепяни с 
консултации и съдействие при осъществяване на дейността връзки с инвеститорите.  
 
Бих искала да благодаря на членовете на управителните и контролните органи, изпълнителните 
директори и всички колеги, без активното съдействие на които не би било възможно изпълнението 
на задълженията ми като Директор за връзки с инвеститорите. 
 
Перспективи за 2005  
Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се 
извършва в тази област.  
Ще следим и прилагане най-добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с 
инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите ще бъде отговорен за много от мероприятията 
предвидени за 2005 г. в Програмата за корпоративно управление, приета от Управителните органи 
на ИХБ.  
 
 
Април 2005      Директор за Връзки с инвеститорите 
        
       Богомила Христова 


