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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 

В ПЕРИОДА 

1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2005 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   
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За периода 1 Юли  – 30 Септември 2005 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД 
/”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства: 
 
По т. 1.11.  Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД /финансов резултат/ 
1.11.1. Финансов резултат за IIро тримесечие на 2005 г. 
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.06.2005 година е печалба и бе обявена на 29.07.2005 г. 
чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов 
надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за Второ тримесечие към 
30.06.2005 година е в размер на 7 502 000 лева. 
 
1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IIро тримесечие на 2004 г. 
На 30.08.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за второ тримесечие на 2005 г. Нетната печалба за Групата към 
30.06.2005 г. е в размер на 10 910 000 лв. 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
1. На 25.07.2005 г. „Индустриален холдинг България АД” извърши лихвено плащане по емисия 
конвертируеми облигации ISIN код BG2100010045. Съгласно Проспекта за публично предлагане на 
тези облигации, право да получат лихвените плащания имат облигационерите към 20.07.2005 г. /3 
работни дни преди датата на съответното лихвено плащане/. 
Лихвеното плащане се осъществи от банката инвестиционен посредник по емисията ТБ „Алианц 
България” АД. 
Размерът на лихвеното плащане за шестмесечния период се изчислява по следната формула: 
Лихвен доход = (Номинална стойност на една облигация*6%*184)/365, където: 
184 дни е шестмесечния период; 
365 дни е реалния брой дни в годината. 
 
 
 
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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