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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 
В ПЕРИОДА 

1 АПРИЛ – 30 ЮНИ 2006 година 
 

ЗА  
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 

НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
В отчета е предоставена информация за Индустриален холдинг България АД и публични 
дружества, които холдинга консолидира, а именно ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, ЗММ Нова 
Загора АД, Елпром ЗЕМ АД, в които холдинга притежава индиректен контрол чрез дъщерното 
си дружество ЗММ България холдинг АД. 
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За периода 1 Април – 30 Юни 2006 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД 
/”ИХБ” АД/ и публичните дружества в групата са настъпили следните обстоятелства: 
 
По т. 1.11.  Обявяване на печалбата  
1.11.1. Финансов резултат за Iво тримесечие на 2006 г. 
“Индустриален холдинг България” АД 
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 31.03.2006 година е печалба и бе обявена на 27.04.2006 г. 
чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов 
надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие към 
31.03.2006 година е в размер на 12 000 / дванадесет хиляди/ лева. 
 
„ЗММ Сливен” АД 
Финансовият резултат на “ЗММ Сливен” АД към 31.03.2006 година е печалба и бе обявена на 
28.04.2006 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “ЗММ Сливен” АД на 
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо 
тримесечие към 31.03.2006 година е в размер на 295  000 /двеста деветдесет и пет хиляди/ лева. 
 
“Машстрой” АД 
Финансовият резултат на “Машстрой” АД към 31.03.2006 година е печалба и бе обявена на 25.04.2006 
г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Машстрой” АД на Комисията за 
финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо тримесечие 
към 31.03.2006 година е в размер на 90 000 /деветдесет хиляди/ лева. 
 
“ЗММ-Нова Загора”АД 
Финансовият  резултат  на “ЗММ-Нова Загора”АД  към  31.03.2006 г. е нулев и бе обявен на 
27.04.2006 г. чрез представяне на финансов отчет за първо тримесечие на 2006 г. на Комисията за 
финансов надзор и Българска фондова борса. 
 
„Елпром ЗЕМ” АД 
Финансовият резултат на “Елпром ЗЕМ” АД към 31.03.2006 година е печалба и бе обявена на 
28.04.2006 г. чрез представяне на тримесечен отчет за първо тримесечие на “Елпром ЗЕМ” АД на 
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за първо 
тримесечие към 31.03.2006 година е в размер на 223 000 /двеста двадесет и три хиляди/ лева. 
 
1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за Iво тримесечие на 2006 г. 
“Индустриален холдинг България” АД 
На 30.05.2006 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат за Групата 
е нетна печалба в размер на 1 591000 /един милион петстотин деветдесет и една хиляди/ лева. 
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1.11.3. Финансов резултат – консолидиран за 2005 г. 
“Индустриален холдинг България” АД 
На 30.06.2006 г. “ИХБ” АД обяви консолидиран финансов резултат за 2005 г. за Групата, който е 
печалба след данъчно облагане в размер на 29 898 000 /двадесет и девет милиона осемстотин 
деветдесет и осем хиляди/ лева като представи консолидиран годишен отчет за 2005 г. на Комисията 
за финансов надзор и Българска фондова борса.    
 
По т. 1.14.  Публикуване на модифициран одиторски доклад  
“Индустриален холдинг България” АД 
Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2005 година бе публикуван на 30.06.2006 г. чрез 
представяне на годишния консолидиран отчет на “ИХБ” АД за 2005 г. на Комисията за финансов 
надзор и Българска фондова борса.  
 
 
По т. 1.15.  Решение на Общото събрание на акционерите относно вида и размера на дивидента  
“Индустриален холдинг България” АД 
Редовното годишно общо събрание на акционерите бе свикано на 1.06.2006 г.  
Поради липса на кворум, ОСА бе проведено на 15.06.2006 г. при условията на член 227, алинея 3 от 
Търговския закон при дневен ред, обнародван в Държавен вестник брой 32 от 2006 година и 
публикуван във вестник “Пари”.  
Редовното годишно Общо събрание на акционерите прие решение за разпределяне на печалбата на 
Дружеството за 2005 година, в размер на 7 170 575,17 /седем милиона сто и седемдесет хиляди 
петстотин седемдесет и пет цяло и седемнадесет/ лева, да бъде разпределена, както следва: 
 10% /десет процента/ от упоменатата по-горе печалба за 2005 година, да бъде отнесена към фонд 

“Резервен” на Дружеството; 
 90% /деветдесет процента от упоменатата по-горе печалба за 2005 година, да остане като 

неразпределена печалба на Дружеството.  
 
„ЗММ Сливен” АД 
На проведеното Общо събрание на акционерите на 07.06.2006 г. беше взето решение за разпределяне 
на печалбата за 2005 г. в размер на 209 648.73 /двеста и девет хиляди шестстотин четиридесет и осем 
цяло и 73/ лв.  както и неразпределената печалба от 2004 год. в размер на 5 369.72 /пет хиляди триста 
шестдесет и девет цяло и 72, или общо 215 018.45 лв. да се отнесе във фонд Общи резерви. 
 
„Машстрой” АД 
На 26.05.2006 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Машстрой”АД, на 
което се взе решение за разпределяне на печалбата за 2005 г. като отнася 133 298.92 /сто тридесет и 
три хиляди двеста деветдесет и осем цяло и 92/ лв. за допълнителни общи резерви за покриване на 
загуби за предходни години.  
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„ЗММ Нова Загора” АД 
На  08.06.2006 г.  бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на 
което бяха взети следните решения относно разпределяне на печалбата: 
1. Не разпределя печалба за 2005 г., поради обстоятелството, че за 2005 г. Дружеството приключва на 
загуба.  
2. Загубата за 2004 г. в размер на 21 932.88 лв./двадесет и една хиляди деветстотин тридесет и два лева 
и осемдесет и осем ст./ и за  2005 г. в размер на  4 263.84 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и три 
лева и осемдесет и четири ст./ или в общ размер 26 196.72 лв. /двадесет и шест хиляди сто деветдесет 
и шест лева и седемдесет и две ст./ да бъде покрита от неразпределената печалба на  Дружеството за 
предходни години. 
         
 „Елпром ЗЕМ” АД 
Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе проведено на 6.06.2006г. Дружеството не 
разпределя дивидент за 2005 год. Печалбата в размер на 1 744 306.94 /един милион седемстотин 
четиридесет и четири хиляди триста и шест цяло 94/ лв. се разпределя както следва: 38 917.35 лв. за 
фонд "Резервен" и 1 705 389.59 лв. за покриване на загуба от минали години. 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
“Индустриален холдинг България” АД 
На 11.04.2006 г. е обявено следното съобщение: 

 „Индустриален холдинг България” АД подписа договор за придобиването на 2 401 898 /два 
милиона четиристотин и една хиляди осемстотин деветдесет и осем/ броя акции, представляващи 
10 /десет/ % от капитала на „Булярд” АД. С това участието на „Индустриален холдинг България” 
АД в „Булярд” АД достига до 61.50 /шестдесет и едно цяло и петдесет/ %. 

 
„ЗММ Нова Загора” АД 
На 9.05.2006 г. е направено уведомление за намерения за регистриране на търгово предложение към 
акционерите на „ЗММ Нова Загора” АД от „ЗММ България Холдинг" АД.  
Текст на уведомлението: 
Уведомяваме, Ви за намерение за регистриране на търгово предложение по реда на чл. 149 а, ал. 1 
ЗППЦК към всички акционери на „ЗММ Нова Загора” АД за изкупуване на техните акции, както 
следва: 
1. Наименованието, седалището и адреса на Търговия предложител: „ЗММ България Холдинг" АД, гр. 
София, бул. Васил Левски 47, притежаващ 91,1 % от капитала на „ЗММ Нова Загора” АД 
2. Наименованието, седалището и адреса на управление на публичното дружество - обект на търгово 
предложение: „ЗММ Нова Загора" АД, гр. Нова Загора, кв. Индустриален  
3. Датата, на която ще бъде регистрирано търговото предложение: 21 Август 2006 г. 
4. Намеренията   на   предложителя   относно   бъдещата   дейност   на   публичното дружество - обект 
на търгово предложение, както и дали възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра 
по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН):  „ЗММ България Холдинг" 
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АД възнамерява да запази досегашния предмет на дейност на „ЗММ Нова Загора" АД, а именно 
проектиране и производство на металорежещи машини, възли и детайли за металорежещи и 
дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от 
общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги, извършване на търговска дейност в страната 
и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. „ЗММ България Холдинг" АД 
възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за 
Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Това уведомление се публикува в 2 централни ежедневника: 
в-к Дневник и в-к Пари на 9 май 2006г. 
 
„Машстрой” АД 
Дружеството води съдебно дело №2057/2003 г. с Агенцията по държавни вземания относно 
задължение по кредит, преоформен по ЗУНК. През 2003 г. в счетоводния баланс на дружеството е 
провизирано задължение по ЗУНК в размер на 546 хил. лв.  На 09.02.2005 г. на „Машстрой” АД гр. 
Троян бе връчен акт № 11/04.02.2005 г. за установяване на частично държавно вземане, за който 
дружеството надлежно е уведомило Комисията по финансов надзор и „БФБ-София” АД. Във връзка 
със същият акт на  Агенцията по държавни вземания, към 31.12.2004 г. е увеличена провизията до 856 
хил. лв. Задължението по ЗУНК към 31.12.05 г. е  преоценено и провизията е увеличена на 909 хил. лв. 
На 29.03.05 г. на заседание на ВКС е взето решение делото да се върне за разглеждане на по-ниска 
инстанция.  
На 17.02.06 г. делото бе гледано пред САС, с решение на съда от 21.03.06 г. иска на „Машстрой” АД 
гр. Троян е отхвърлен. 
Използвано е законното право за възражение и решението е обжалвано пред ВКС на Р България в 
срок. До края на настоящата година ще има решение на ВКС и в случай на неблагоприятно за 
дружеството развитие на съдебното   дело, оценката  на провизията ще бъде променена с размера на 
сумите,  които е възможно да бъдат платени.   
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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