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РЕШЕНИЯ 

на ОСА на “ИХ България” АД 

29 юни 2001година 

 
По т.1 от дневния ред: 
Отчет за дейността на Дружеството през 2000 г. 
Решение: 
Приема Отчета за дейността на Дружеството през 2000 г. 
 
По т.2 от дневния ред: 
Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2000 г. 
Решение: 
Приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 
2000 г. 
 
По т.3 от дневния ред: 
Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2000 г. 
Решение: 
Одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2000 г. 
 
По т. 4 от дневния ред: 
Приемане на решение за разпределяне печалбата на Дружеството за 2000 г.  
Решение: 
Печалбата на Дружеството за 2000 г. в размер на 2 131 380 /два милиона сто тридесет и една хиляди триста и 
осемдесет/ лева, както следва: 
• 10% или 213 138 /двеста и тринадесет хиляди сто тридесет и осем/ лева да се отнесат във фонд “Резервен” на 

Дружеството; 
• 1 539 245 /един милион петстотин тридесет и девет хиляди двеста четиридесет и пет/ лева да се използват за 

покриване на загубата от 1999 година; 
• останалата част от печалбата в размер на 378 997 /триста седемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и 

седем/ лева да остане неразпределена. 
 
По т. 5 от дневния ред: 
Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2000 г. 
Решение: 
Освобождава от отговорност за дейността им през 2000 г.: 
Членовете на Надзорния съвет: 
• Владимир Йорданов Баланов, ЕГН:5708221506 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.; 
• “ДИА Експерт” ЕООД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. №751/1996 год. – за дейността му от 

01.01.2000год. до 31.12.2000год.; 
• Георги Добрев Георгиев, ЕГН:5111025868 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.;  
• Константин Кузмов Зографов, ЕГН:5705294561 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.  
• Търговска банка “Юнионбанк” АД, град София, регистрирано от СГС по ф.д. №31533/1992 год. – за дейността 

му от 01.01.2000год. до 24.10.2000год.; 
• Пеньо Иванов Хаджиев, ЕГН 5011016646 – за дейността му от 01.01.2000год. до 24.10.2000год. 
Членовете на Управителния съвет: 
• Росен Колев Димоларов, ЕГН: 6008306301 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.; 
• Петър Иванов Станчев, ЕГН: 5906186487 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.; 
• Божидар Василев Данев, ЕГН:3911056308 – за дейността му от 01.01.2000год. до 31.12.2000год.; 
• Татяна Йорданова Чонкова, ЕГН: 5008296958 – за дейността й от 01.01.2000год. до 24.10.2000год.” 
 
По т. 6 от дневния ред: 
Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 112, ал. 1 и 5 ЗППЦК. 
Решение: 
Приема предложението за увеличаване на капитала на Дружеството, по реда на чл.112, ал.1 и ал.5 от ЗППЦК, от 17 
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500 000 лева на 32 497 500 лева, чрез издаване на нови 14 997 500 акции, с номинална стойност 1 лев всяка, които се 
предлагат за записване само на акционери на Дружеството, при условия и ред, както следва:  
1. Размер на заявения за набиране капитал и допустими отклонения: Заявеният за набиране капитал е до 14 997 500 
лева, но не по-малко от 3 500 000 лева;  
2. Брой, номинална и емисионна стойност на акциите: 14 997 500 броя акции. Емисионната стойност на всяка акция 
от увеличаването на капитала е равна на нейната номинална стойност.  
3. Вид, класове акции и права по тях, включително особени права и привилегии, ако такива се предвиждат: Всички 
акции от увеличаването на капитала са от един и същи клас с вече издадените от Дружеството и са безналични, 
поименни, дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, 
съразмерни с номиналната им стойност, при условията на действащото законодателство. Акциите от новата емисия 
не дават привилегии и особени права. Акциите не пораждат право на глас до пълното изплащане на стойността им.  
4. Минимален и максимален брой на акциите, които могат да бъдат записани или закупени при поемане от едно 
лице: Минималният брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице е една акция. Максималният брой 
акции от увеличаването на капитала, които могат да бъдат записани от едно лице е броят притежавани акции от 
капитала на Дружеството, умножен по коефициент 0,857 при закръгляване към по-малкото цяло число. Заявка за 
записване на акции в по-голям брой от допустимия за даден акционер съгласно обявения коефициент, се изпълнява 
до броя акции, които акционерът има право да запише съгласно чл.112, ал.1 ЗППЦК и при условията на 
предходното изречение. Преведените над необходимата сума средства се връщат за сметка на наредителя след 
приключване на подписката, независимо от резултата.  
5. Място и адрес, начален и краен срок на подписката: Офиса на Дружеството - град София, бул. “Васил Левски” 
№47, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Начален срок на подписката - петнадесетият ден след датата на обнародване в 
“Държавен вестник” на поканата за записване на новите акции. След обнародването в “Държавен вестник”, поканата 
до акционерите за записване на нови акции да бъде публикувана и в два централни ежедневника не по-късно от 7 
/седем/ дни преди началната дата на подписката. Краен срок на подписката – 6 /шест/ месеца, считано от началната 
дата на подписката. 

6. Акции от увеличаването на капитала могат да записват лица, които са акционери на “Индустриален Холдинг 
България” АД, съгласно данните от предоставения от “Централен депозитар” АД списък на акционерите на 
Дружеството, към началната дата на подписката, съобразно притежаваните акции към този момент. Към датата на 
записването на акциите, всеки от акционерите, записващ акции, следва да е внесъл 100% от емисионната стойност 
на записваните акции. Акциите се записват лично или чрез лице, упълномощено с изрично нотариално заверено 
пълномощно. Акции могат да бъдат записвани най-рано на датата на началния срок на подписката и не по-късно от 
изтичането на крайния срок на подписката. Записването на акции се извършва чрез представяне на посочения адрес 
на следните документи: документ за самоличност на заявителя или на неговия представител; писмена заявка за 
записване на акции - по образец; оригинал на платежно нареждане или вносна бележка за превод на 100% от 
номиналната стойност на записваните акции по специална банкова сметка на “Индустриален Холдинг България” 
АД; оригинал или нотариално заверен препис на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите-
юридически лица, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на писмената заявка; надлежно 
преведени и легализирани документи за актуално състояние на заявителите-чуждестранни лица; оригинал на 
изрично нотариално заверено пълномощно - в случай че заявката е подадена от пълномощник. Писмената заявка за 
записване на акции и платежното нареждане или вносната бележка задължително съдържат следните данни: име и 
единен граждански номер, съответно наименование и БУЛСТАТ на акционера; адрес за кореспонденция; брой 
акции, които се записват; посочване на фирмата на “Индустриален Холдинг България” АД; обща сума, платена 
срещу записаните акции. Специалната сметка на “Индустриален Холдинг България” АД е: № 1010021527, банков 
код 56195610, при ТБ “БЪЛГАРИЯ инвест” АД, София, офис “Дамян Груев”, ул. “Дамян Груев” №42. Клоновете на 
ТБ “БЪЛГАРИЯ инвест” АД и техните адресите са: Бургас, ул. “Гео Милев” 20; Варна, ул. “Преслав” 10; Видин, ул. 
“Бдин” 8; Димитровград, ул. “Казенбаркцика” 4А; Добрич, ул. “Независимост” 14; Казанлък, ул. “Ал. Батенберг” 4; 
Дупница, ул. “Христо Ботев” 3; Плевен, ул. “Цанко Церковски” 16; Пловдив, ул. “Гладстон” 10; Русе, 
“Александровска” 33; Севлиево, “Мара Белчева” 5; Силистра, ул. “Добруджа” 8; Стара Загора, ул. “Ген. Столетов” 
121; София, бул. “Мария Луиза” 65; Сливен, ул. “Цар Симеон” 25; Търговище, ул. “Васил Левски” 32; Шумен, ул. 
“Христо Ботев” 18; Ямбол, ул. “Г. Раковски” 1А.  

7. Ред, който се прилага, ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката; ред, 
който се прилага, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции от емисията; ред, който се 
прилага ако до крайния срок на подписката бъдат записани повече акции от предложените: При записване на всички 
акции от емисията преди изтичането на крайния срок на подписката тя се прекратява, като за това ще бъде 
обнародвано обявление в “Държавен вестник” и в два централни ежедневника. Ако при изтичане на крайния срок на 
подписката се запишат 3 500 000 или повече акции, но не са записани всички акции от емисията, подписката се 
смята за успешна и капиталът на Дружеството се увеличава съобразно броя на записаните акции. Начинът на 
увеличаване на капитала не допуска възможност преди крайният срок на подписката да бъдат записани повече акции 
от предложените.  
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8. Ред и срок за връщане на набраните суми заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви при неуспешно 
приключила подписка или ако увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър: При неуспешно 
приключила подписка или ако увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, подписката се 
счита за неуспешна, за което емитентът незабавно уведомява ДКЦК, като в този случай внесените срещу записаните 
акции суми се връщат на записалите акции акционери по реда и в срока по чл. 89, ал. 2 и 3 ЗППЦК заедно с лихвите, 
натрупани в банката до този момент.  
9. Условия, ред и срокове за получаване на удостоверителните документи за направените вноски, включително на 
удостоверителните документи за издадените акции: Удостоверителните документи за направените вноски се издават 
при записването на акциите в офиса на Дружеството - град София, бул. “Васил Левски” №47. Удостоверителните 
документи (депозитарните разписки) за издадените акции могат да бъдат получени от акционерите в офиса на 
Дружеството, град София, бул. “Васил Левски” №47, всеки работен ден от 9 до 12 ч., след вписването на 
увеличението на капитала в Търговския регистър и заверяването на личните сметки на акционерите в “Централен 
депозитар” АД със записаните акции. За начало на получаването на удостоверителните документи (депозитарните 
разписки) за издадените акции ще се публикува съобщение в два централни ежедневника.  
10. Ред за прехвърляне на акциите: Акциите от капитала на “Индустриален Холдинг България” АД се прехвърлят 
свободно на пода на “Българска фондова борса-София”-АД, по предвидения от закона начин.  
11. Планирано използване на набрания чрез емисията капитал: набраният чрез новата емисия капитал ще бъде 
използван за реализиране на инвестиционната стратегия на “Индустриален холдинг България” АД в дъщерните и 
контролираните от него търговски дружества - “Алкомет” АД Шумен, “Дунав турс” АД Русе, “ЗММ България” АД 
София и “Августа Мебел” АД Шумен, с цел продължаване започналото технологично обновяване. Заложени са 
проекти за: внедряване на нови технологии; инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и 
съоръжения; ремонт на наличните оборудване и съоръжения; разработване и производство на нови продукти; 
усъвършенстване на изделия, които се произвеждат в момента; мероприятия за намаляване на производствените 
разходи. Посредством извършените инвестиции ще се повиши пазарната стойност на изброените дружества и 
стъпването на нови пазари за тяхната продукция, което ще подпомогне ръководството на Дружеството в търсенето и 
обвързването им със стратегически партньори с добри пазарни позиции и доказан професионализъм в съответния 
отрасъл.  
12. Информация и перспективи пред Дружеството за текущата финансова година: Основните насоки в дейността на 
Дружеството през текущата финансова година ще бъдат: оптимизация на инвестиционния му портфейл; съдействие 
на дъщерните и контролираните дружества при усъвършенстване на организационната и производствената им 
структура съгласно целите и стратегията на Дружеството; съдействие на дъщерните и контролираните дружества 
при намирането на финансови ресурси за оперативна и инвестиционна дейност; оптимално управление на 
краткосрочните финансови активи; въвеждане и контролиране изпълнението на правила за управление. 
 
По т. 7 от дневния ред: 
Приемане на промени в Устава на Дружеството.  
Решение: 
Чл.33, ал.2 от Устава на Дружеството се изменя, както следва 
“/2/ Управителният съвет се състои от 4 /четири/ члена.” 
Приема промени в Устава на Дружеството, както следва: 
1/ Заглавието на член 1 се изменя, както следва: “ПРАВЕН СТАТУТ”. 
2/ В член 2 се приемат следните изменения: 

• приема се заглавие на член 2, както следва: “ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК”; 
• алинея 1, изречение второ се изменя, както следва: “Фирмата на Дружеството може да се изписва 

допълнително и на чужд език”. 
3/ Създава се нов член 2а, както следва: 
“ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ 
Член 2а 
В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на 
управлението си; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банкова сметка”. 

 
* В член 6 новият размер на капитала ще бъде отразен, съгласно взетото решение за увеличаване на капитала от 
Общото събрание на акционерите на 29.06.2001год. и в съответствие със записаните акции и направените от 
акционерите вноски.  

4/ В члeн 7 се приемат следните изменения: 
* В алинея 1 новият брой на акциите ще бъде отразен, съгласно взетото решение за увеличаване на капитала от 
Общото събрание на акционерите на 29.06.2001год. и в съответствие със записаните акции и направените от 
акционерите вноски.  
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• алинея 5 се изменя, както следва: 
“/5/ При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и привилегировани акции с 
право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или 
допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции подлежащи на обратно изкупуване”.  
5/ Член 8, алинея 1 се изменя, както следва: 
“/1/ Всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25% /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните от 
него акции. Общото събрание на може да определи и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата 
част от стойността на записаните акции следва да бъде внесена в срок определен в решението на Общото събрание 
на акционерите, но не по-късно от 2 /две/ години от вписване на решението”. 
6/ В член 12 се приемат следните изменения: 

• алинея 4, изречение второ се изменя, като накрая се добавя израза: “респективно от обнародването в 
“Държавен вестник” на поканата за записване на акции – когато в съответствие с изискванията на закона, не 
е издаден проспект за публично предлагане на акциите”; 

• създава се нова алинея 5, както следва: 
“/5/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в 
капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния счетоводен отчет за изтеклата 
година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на Общото събрание акции”;  

• алинея 5 става алинея 6 и се изменя, както следва: 
“/6/ В случай на увеличаване на капитала от чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, 
издадените нови акции се придобиват от акционерите, във вид и съразмерно на участието им в капитала до 
увеличението”; 

• алинея 6 става алинея 7. 
7/ Създава се нов член 13а, както следва: 
“ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ 
Член 13а 
Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона”. 
8/ В член 17 се приемат средните изменения: 

• създава се нова алинея 3, както следва: 
“/3/ При увеличаване капитала на Дружеството, правото на глас за новоиздадените акции се упражнява от 
акционерите, които са изплатили емисионната стойност на тези акции”; 

• досегашната алинея 3 става алинея 4. 
9/ В член 18 се приемат следните изменения: 

• точка 1 се изменя, като отпред се добавя думата “приема” 
• създава се нова точка 12, както следва: 

“12. взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството”; 
• досегашната точка 12 става точка 13. 

10/ В член 19 се приемат следите изменения: 
• създава се нова алинея 3, както следва: 

“/3/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца 
от установяване на загубите”; 

• досегашната алинея 3 става алинея 4. 
11/ В член 20, алинея 3 се изменя, като изразът “чл.223, ал.4 от ТЗ” се заменя с израза “изискванията на закона”. 
12/ Член 21 се заличава. 
13/ Член 22 става член 21. 
14/ Член 23 става член 22. 
15/ Член 24 става член 23. 
16/ Член 25 става член 24.  
17/ Член 26 става член 25 и буква “б” се изменя, като изразът “по-високо изискване за” се заменя с думата “друго”. 
18/ Член 27 става член 26. 
19/ Член 28 става член 27 и алинея 2 се изменя, като изразът “а по отношение на трети добросъвестни лица - след 
обнародване на вписването им” се заличава. 
20/ Член 29 става член 28. 
21/ Член 30 става член 29 и се приемат следните изменения: 

• създава се нова алинея 5, както следва: 
“/5/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който 
са избрани”; 

• досегашните алинеи 5, 6 и 7 стават съответно алинеи 6, 7 и 8; 
• създава се нова алинея 9, както следва: 
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“/9/ Председателят на Надзорния съвет сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на 
изпълнителните директори”. 
22/ Член 31 става член 30. 
23/ Член 32 става член 31. 
24/ Член 33 става член 32 и алинея 8 се изменя, като след израза “Управителният съвет” се добавя израза “избира 
Председател и Заместник-председател от своите членове и”. 
25/ Член 34 става член 33 и се създава нова алинея 3, както следва: 
“/3/ Ограниченията на представителната власт на лицето/а по предходната алинея нямат действие по отношение на 
трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и 
обнародването им”. 
26/ Член 35 става член 34. 
27/ Член 36 става член 35. 
28/ Член 37 става член 36 и се създава нова алинея 6, както следва: 
“/6/ Гаранцията се освобождава в следните два случая: 
а/ в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, 
ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност; 
б/ в полза на Дружеството, в случай че съответният член не е освободен от отговорност и Общото събрание на 
акционерите е взело решение за това”. 
29/ Член 38 става член 37 и алинея 4 се заличава. 
30/ Член 39 става член 38 и се приемат следните изменения: 

• създава се нова алинея 4, както следва: 
“/4/ След постъпване на Доклада на експерт-счетоводителя или на специализираното одиторско предприятие, 
Управителният съвет представя на Надзорния съвет Годишния счетоводен отчет на Дружеството, Доклада за 
дейността на Управителния съвет и Доклада на експерт-счетоводителя или на специализираното одиторско 
предприятие за извършената проверка. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на 
печалбата, което ще направи пред Общото събрание”; 

• създава се нова алинея 5, както следва: 
“/5/ Надзорният съвет проверява Годишния счетоводен отчет на Дружеството, Доклада за дейността на 
Управителния съвет, Доклада на експерт-счетоводителя или специализираното одиторско предприятие и 
предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване на редовно Общо 
събрание на Дружеството”; 

• досегашната алинея 4 става алинея 6; 
• създава се нова алинея 7, както следва: 

“/7/ Провереният и приет от Общото събрание Годишен счетоводен отчет се предоставя в Търговския регистър, като 
съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник”. 
31/ Член 40 става член 39. 
32/ Член 41 става член 40. 
33/ Член 42 става член 41. 
34/ Член 43 става член 42. 
35/ Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, като накрая се добавя израза “и на Общото събрание на 
акционерите, проведено на 29.06.2001 година в град София.” 
 
По т. 8 от дневния ред:  
Промени в Надзорния съвет. 
Решение: 
Освобождава като член на Надзорния съвет на Дружеството Владимир Йорданов Баланов, ЕГН:5708221506. 
 
По т. 9 от дневния ред: 
Избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2001 г. 
Решение: 
Избира за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2001 г. г-жа Росица Бачева и/или “КПМГ-България” 
ООД – специализирано одиторско предприятие. 
 

*** 
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