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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА 
 
Уважаеми Акционери, 
2006 бе поредната успешна година за ИХБ и дейността по връзки с инвеститорите. Акциите на ИХБ 
продължиха да бъдат една от любимите позиции на инвеститорите, което е знак за положителна 
оценка на дружеството като цяло, както и на ефективността на дейността по връзки с инвеститорите.    
Акциите на ИХБ отново бяха една от най-ликвидните позиции на БФБ измежду всички акции на 350 
дружества.  

След присъединяването на България в Европейския съюз /ЕС/, от 1 януари 2007 г. акциите на ИХБ са 
включени в няколко международни индекса на Dow Jones: Dow Jones STOXX EU Enlarged Total 
Market Index и индексите от Dow Jones Wilshire Global Total Market IndexSM . От 26 февруари 2007 г. 
ИХБ влезе в състава и на втория индекс на БФБ-София - SOFIX.  

През 2006 г.капиталовият пазар в България продължи своето оживление. Темповете на растеж на 
индексите на БФБ бяха по-високи от тези през 2005 г. За 2006 SOFIX  е с ръст от 48 % и  BG40 с ръст 
от 50% /за 2005 ръстовете бяха съответно 32% за SOFIX  и  33% за BG40/. Акциите на ИХБ отбелязаха 
нарастване със 62% за 2006 г. сравнено със 60% за 2005 г.  
През 2006 г. започнаха да се предлагат нови първични публични предлагания /IPO/, чрез които 
непублични дружества станаха публични. Процесът продължава през 2007 г. и се очаква броят на 
новите IPO да нарасне значително до края на годината. Това е положително явление за българския 
капиталов пазар – най-после той започва по естествен начин да изпълнява своята основна роля. 
Увеличаването на качествените и осъзнати като такива публични дружества е добър сигнал за 
българските и чужди инвеститори и се очаква техния брои и средствата, които ще инвестират в 
България да нараснат. От друга страна увеличаването на конкуренцията между публичните дружества 
е добра предпоставка за стремеж към подобряване на качеството на тяхното управление като цяло и в 
частност на връзките им с инвеститорите.  
 
През 2006 г. в България се приеха редица нормативни актове в областта на регулация на капиталовия 
пазар /нови и поправки и допълнения на съществуващите/, във връзка с присъединяването на страната 
в ЕС. Повечето от актовете засягат и регулацията на публичните дружества. Промените са свързани 
основно с разкриване на информация за публично дружество. Те представляват голямо 
предизвикателство за дружествата поради това, че липсва достатъчно практика и опит в разкриването 
на информация, а и честите промени в регламента са допълнително затруднение за дейността на 
дружествата, и най-вече на ДВИ. 
След присъединяването ни в ЕС от 1 януари 2007 г., влизат в сила още много промени в нормативната 
уредба. Значителна част от тях са нови и за старите членки на ЕС – например Директивата за 
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прозрачност /Transparency Directive/. Промените през 2006 бяха много: например, само Закона за 
публично предлагане на ценни книжа е променян 9 пъти през 2006 г., а Наредба 2 за проспектите и за 
разкриване на информация – 2 пъти. Приет бе Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти, който влезе в сила от 1 януари 2007 г. Предстои приемането на Закон за пазарите на 
финансови инструменти, както и на други промени в нормативната уредба. 
Въвеждането непрекъснато на нови по-високи изисквания увеличава сложността на дейността по 
връзки с инвеститорите. Всичко това води след себе си необходимост от старателно изучаване на 
задълженията за публичните дружества, както и намиране на подобаващи механизми за осигуряване 
спазването на тези задължения. В българските компании липсва опит в тази посока и предстои много 
работа за намиране на провилните решения за организиране на дейността и информационните потоци.  
 
Връзки с инвеститорите в ИХБ през 2006 година  
2006 г. бе поредната година, в която добрата политика на ИХБ по отношенията му с инвеститорите се 
затвърди.  Ефективната комуникация между ИХБ и неговите инвеститори, регулаторните органи, 
фондовата борса и Централен депозитар и медиите винаги е била основна цел на тази дейност. 
Измерител за успешността на комуникацията е репутацията сред инвестиционната общност, и с 
радост можем да кажем, че ИХБ се радва на много добра репутация. Положителната оценка на 
инвестиционната общност се изразява и в това, че ИХБ винаги досега е сочен като пример за добро 
публично дружество.  
Дейността през 2006 г., както през последните няколко години, бе свързана основно с: 

 Поддържане на ефективна комуникацията с инвестиционната общност 
 Поддържане на добра информираност за дейността на ИХБ 
 Осигуряване провеждането за общо събрание на акционерите  
 Административно обслужване и съдействие на акционерите 
 Подпомагане работата на управителните органи 
 Поддържане на ефективна комуникацията в групата на ИХБ 

 
Ефективна комуникация с инвестиционната общност 
В ИХБ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с инвеститорите и инвестиционната 
общност като цяло. За нас тя е двупосочен обмен на информация - от ИХБ към инвестиционната 
общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да 
получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара. 
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. 
 
Информацията за ИХБ – изчерпателна, достъпна, доставена на време  
През 2006 г. продължихме традицията да предоставяме максимално изчерпателна информация в 
отчетите за дейността и своевременно да предоставяме чувствителната за цената на акциите 
информация /т.нар. ad hoc информация/.  Представиха се в срок всички периодични отчети на 
дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и 
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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 бяха публикувани на 
интернет страницата на ИХБ незабавно след публикуването им в бюлетина на БФБ. В кратки срокове 
отчетите бяха публикувани и на английски език. 
Изданието на консолидирания годишен отчет за 2005 г. на ИХБ на английски език бе публикувано 
през август 2006. По традиция то бе изготвено в съответствие с най-добрите международни практики 
и последни тенденции в годишното отчитане и отново получи много висока оценка.   
За пръв път през 2006 г. ИХБ направи Отчет за дейността си във връзка с Корпоративна социална 
отговорност /КСО/ – тема, която придоби изключително висока популярност в света през последните 
години. КСО на дружествата се следи от инвеститорите и  служи като един от основните критерии при 
взимане на решение за инвестиране в дадена компания. С гордост можем да се похвалим, че ИХБ е 
първото публично дружество предоставило такъв отчет на своите инвеститори. 
Текущо, в определените от закона срокове, бе предоставяна информация за събития свързани с 
дейността на ИХБ и дружествата от групата, които се считат за чувствителни за цената на акциите. 
Непрекъснато се следи нормативната уредба по отношение дейността на публичните дружества и 
разкриването на информация и се спазват новите изисквания. 
 
Организиране на общо събрание на акционерите /ОСА/  
Редовното годишно общо събрание на акционерите на ИХБ бе свикано на 1.01.2006 и проведено на 
15.06.2006 г. при условията на падащ кворум.  
Събранието бе свикано 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 и също бяха публикувани в интернет страницата на ИХБ. 
Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба 
и в интернет страницата на холдинга. 
 
Винаги на разположение за акционерите 
ИХБ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва 
съдействие при възникнали въпроси и проблеми. През 2006 г. продължи интереса и запитванията от 
институционални инвеститори, финансови анализатори и финансови медии.  Интереса от 
чуждестранни инвеститори за срещи продължи да се увеличава, като голяма част от тях станаха наши 
акционери. През 2006 г. се провеждаха срещи с инвеститори по тяхна инициатива или по инициатива 
на финансови анализатори и брокери. Увеличи се броят на срещите на професионални и 
институционални инвеститори и анализатори с ръководството, по време на които бе представяна 
информация за дейността на дружествата от групата и резултатите на ИХБ.  Интересът на дребните 
инвеститори се запази относително същия като през предходната година и най-често задаваните 
въпроси бяха относно раздаваните дивиденти, търговия с акциите, решения на проведеното общо 
събрание, резултатите и дейността на ИХБ, облигационната емисия. 
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. 
 
Административно обслужване на управителните органи 
През 2006 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. 
 
Съдействие за добро корпоративно управление 
През 2006 г., както винаги до сега, ДВИ осъществя подкрепа за изпълнението на целите и задачите на 
Програмата за добро корпоративно управление на ИХБ и съдейства на ръководството на Холдинга 
при осъществяване на голяма част от мероприятията предвидени в програмата за 2006 г.  
 
Ефективна комуникация в групата на ИХБ  
Комуникационният процес в дейността връзки с инвеститорите включва и обмен на информация вътре 
в групата. Една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от дъщерните 
дружества към ИХБ за периодичната и ad hoc информация за дейността им. С цел навременното 
предоставяне на чувствителната за цените на акциите информация първо от ИХБ на БФБ и в същото 
време предотвратяване на изтичането на информация от дъщерните дружества, организацията и 
контрола на информационния поток продължава да бъде голямо предизвикателство.  Тази дейност се 
нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2007 г. още повече след 
непрекъснатото въвеждане на по-високи изисквания за разкриване на информация. 
 
Бих искала да благодаря на членовете на управителните и контролните органи, изпълнителните 
директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и 
ефективни връзки с инвеститорите. 
 
Перспективи за 2007 
Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към поддържане на коректните 
взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с най-
добрите и съвременни международни практики в областта на връзки с инвеститорите.  
 
 
Април 2007      Богомила Христова 

Директор за Връзки с инвеститорите 
        


