
 
РЕШЕНИЯ  

на Общото събрание на акционерите  
на “Индустриален холдинг България” АД 

 
проведено на 15.06.2006, град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара, 

 
По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на Дружеството за 2005 година. 
 
Решение: Приема доклада за дейността на Дружеството за 2005 година. 
 
По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. 
 
За сведение 
 
По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка за 2005 година. 
 
Решение: Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка за 2005 година. 
 
По т.4 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2005 година. 
 
Решение: Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2005 година. 
 
По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2005 
година. 
 
Решение: Печалбата на Дружеството за 2005 година, в размер на в размер на 7 170 575,17 /седем 
милиона сто и седемдесет хиляди петстотин седемдесет и пет цяло и седемнадесет стотни/ лева, да 
бъде разпределена, както следва:  
 10% /десет процента/ от упоменатата по-горе печалба за 2005 година, а именно сума в размер на 

717 057,52 /седемстотин и седемнадесет хиляди петдесет и седем цяло и петдесет и две стотни/ 
лева - да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството;  

 90% /деветдесет процента от упоменатата по-горе печалба за 2005 година, а именно сума в размер 
на 6 453 517,65 /шест милиона четиристотин петдесет и три хиляди петстотин и седемнадесет 
цяло и шестдесет и пет стотни/ лева - да остане като неразпределена печалба на Дружеството.  

 
По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния 
съвет за дейността им през 2005 година.  
 
Решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността 
им през 2005 година, както следва: 
I. Членове на Надзорния съвет:  
1. Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655;   
2. Константин Кузмов Зографов, ЕГН: 5705294561;  
3. “ДЗХ” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 7659/1999 год., 
представлявано от Росен Колев Димоларов, ЕГН: 6008306301.  
II. Членове на Управителния съвет:  
1. Божидар Василев Данев, ЕГН: 3911056308;  
2. Ангел Стоянов Кацаров, ЕГН: 4210204789;   
3. Бойко Николов Ноев, ЕГН: 5407136287;  
4. Данета Ангелова Желева, ЕГН: 6801024579;  
5. Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН: 7605066540. 
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По т.7 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството за 
сключване на сделки съобразно изискванията на българското законодателство.    
 
Решение: I. Овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки, попадащи в 
приложното поле на чл.236, ал.2, т.3 от Търговския закон, при следните параметри и условия: 
І. Предмет на сделките  
1. Възмездно издаване на корпоративни гаранции  
Във връзка с договори за строителство на кораби, а именно: 
• Договор за строителство на кораб със строителен номер 457, подписан на 22.05.2005 година 

между „Булярд Корабостроителна индустрия” АД, град Варна – дъщерно дружество на 
Дружеството /”БКИ”/ и “Георги Меритайм Лтд.”, Република Малта;  

• Договор за строителство на кораб със строителен номер 515, подписан на 22.05.2005 година 
между БКИ и “Александър Меритайм Лтд.”, Република Малта; и  

• Договор за строителство на кораб със строителен номер 516, подписан на 22.05.2005 година 
между БКИ и “Варна Меритайм Лтд.”, Република Малта,  

Дружеството да предостави корпоративни гаранции в полза на “Георги Меритайм Лтд.”, Република 
Малта, “Александър Меритайм Лтд.”, Република Малта и “Варна Меритайм Лтд.”, Република Малта 
/”клиентите”/ под формата на встъпване в дълга на БКИ към всеки един от клиентите за евентуално 
възстановяване на третата по ред авансова вноска, платена от клиентите на БКИ по посочените 
договорите за строителство на кораби, в случай, че БКИ не изпълни ангажиментите си по договорите 
за строителство на кораби и не върне платените авансово вноски на своите клиенти, а именно:  
1.1. корпоративна гаранция в полза на “Георги Меритайм Лтд.”, Република Малта – встъпване в дълг 
за сумите от EUR 2 970 000 /два милиона деветстотин и седемдесет хиляди евро/ и USD 2 501 730 
/два милиона петстотин и една хиляди седемстотин и тридесет щатски долара/ ведно с уговорената в 
договора лихва върху тези суми в размер тримесечния EURIBOR/LIBOR плюс 5% /пет процента/, 
дължима от датата на получаването от БКИ на тези суми до датата на възстановяването им на “Георги 
Меритайм Лтд.”, Република Малта;  
1.2. корпоративна гаранция в полза на “Александър Меритайм Лтд.”, Република Малта – встъпване в 
дълг за сумите от EUR 3 780 000 /три милиона седемстотин и осемдесет хиляди евро/ и USD 3 184 
020 /три милиона сто осемдесет и четири хиляди и двадесет щатски долара/ ведно с уговорената в 
договора лихва върху тези суми в размер тримесечния EURIBOR/LIBOR плюс 5% /пет процента/, 
дължима от датата на получаването от БКИ на тези суми до датата на възстановяването им на 
“Александър Меритайм Лтд.”, Република Малта;  
1.3. корпоративна гаранция в полза на “Варна Меритайм Лтд.”, Република Малта – встъпване в дълг 
за сумите от EUR 3 780 000 /три милиона седемстотин и осемдесет хиляди евро/ и USD 3 184 020 /три 
милиона сто осемдесет и четири хиляди и двадесет щатски долара/ ведно с уговорената в договора 
лихва върху тези суми в размер тримесечния EURIBOR/LIBOR плюс 5% /пет процента/, дължима от 
датата на получаването от БКИ на тези суми до датата на възстановяването им на “Варна Меритайм 
Лтд.”, Република Малта.  
  
Общата стойност на корпоративните гаранции /встъпването в дълг/, които Дружеството ще издаде в 
полза на клиентите на БКИ по Договорите за строителство на кораби, в нито един момент не следва 
да надвишава EUR 10 630 000 /десет милиона шестстотин и тридесет хиляди евро/ и USD 8 869 770 
/осем милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди и седемстотин и седемдесет щатски долара/ 
ведно с уговорената в Договорите за строителство на кораби лихва върху тези суми в размер 
тримесечния EURIBOR/LIBOR плюс 5% /пет процента/.  
  
II. Възнаграждение, платимо от БКИ на Дружеството за издаване на корпоративни гаранции  
Срещу предоставянето от Дружеството на корпоративните гаранции, описани по-горе, БКИ следва да 
заплати на Дружеството еднократно възнаграждение в размер на 2% /два процента/ върху размера на 
всяка от предоставените гаранции. Възнаграждението за издаване на корпоративна гаранции се 
заплаща в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на издаването на всяка една от корпоративните 
гаранции и не включва дължимия данък по Закона за данъка върху добавената стойност.  
  
III. Обезпечаване на предоставените корпоративни гаранции  
С цел да бъдат реално обезпечени предоставените от Дружеството на БКИ корпоративни гаранции, 
БКИ следва да предостави в полза на, респективно Дружеството да получи от БКИ, вещни 
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обезпечения под формата на договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на БКИ и 
особени залози върху машини и съоръжения, собственост на БКИ, както следва:  
1. общата стойност на предоставените вещни обезпечения – не по-малко от 120% /сто и двадесет 
процента/ от стойността на предоставените от Дружеството на БКИ корпоративни гаранции /главница 
и договорни лихви, като стойността на обезпеченията се определя съобразно оценка на лицензиран 
оценител;  
2. срок на предоставяне на вещните обезпечения – до приемането от клиентите на последния от 
корабите, предмет на посочените договори за строителство на кораби или прекратяване на 
договора/ите за встъпване в дълг;  
3. срок да предоставяне на вещните обезпечения – до 5 /пет/ дни, считано от датата на издаването на 
първата корпоративна гаранции;  
4. всички разноски и такси по учредяването и заличаването на вещните обезпечения са за сметка на 
БКИ.  
II. Упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на Дружеството въз основа на решение 
на Управителния съвет да подпише всички необходими документи във връзка с горепосочените 
сделки.  
 
По т.8 от дневния ред: Промени в броя и членовете на Надзорния съвет.   
 
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява за представляващ „ДЗХ” АД като член и 
председател на Надзорния съвет на Дружеството – г-жа Елена Петрова Кирчева, ЕГН: 4909186998. 
 
По т.9 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет за 2006 
година. 
 
Решение: Определя месечно възнаграждение за 2006 година на всеки от членовете на Надзорния 
съвет в размер равен на определеното месечно възнаграждение за 2005 година. 
 
По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2006 година. 
 
Решение: Избира за регистриран одитор на Дружеството за 2006 година специализираното одиторско 
предприятие “КПМГ България” ООД. 
 
По т.11 от дневния ред: Разни. 
По тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите не прие решения. 
 

*** 
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