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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 

В ПЕРИОДА 

1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2006 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 2006 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД 
/”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства: 
По т. 1.2.  Промяна в състава на управителните и на контролните органи на “ИХБ” АД  
Със съдебно решение N 20/19.07.2006 г., получено на 25.07.2006 г., е вписана промяна в Надзорния 
съвет на „Индустриален холдинг България” АД, а именно промяна на представителя на „ДЗХ” АД: 
заличава като представител на „ДЗХ” АД Росен Колев Димоларов и вписва като представител на 
„ДЗХ” АД Елена Петрова Кирчева.  
 
Елена Кирчева притежава изключително богат административно управленски опит в държавни 
институции, правителствени и неправителствени организации, академичен и преподавателски опит в 
сферата на правото и икономиката,  богат опит в дипломацията - бивш посланик на България в 
Швейцария, Лихтенщайн, Финландия и Австрия. Носител на Голям златен почетен орден на лента за 
заслуги към Република Австрия.  
Била е член на първото демократично избрано Народно събрание на Р България и член на комисии и 
парламентарни делегации на Р България при Съвета на Европа и ОССЕ. 
Завършила е право в СУ Климент Охридски. Юрист. Доктор по право при БАН. 
Учредител, Член на съвета и Генерален секретар на Vienna Economic Forum. 
 
По т. 1.11.  Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД /финансов резултат/ 
1.11.1. Финансов резултат за IIро тримесечие на 2006 г. 
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.06.2006 година е печалба и бе обявена на 24.07.2006 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 
30.06.2006 година е в размер на 462 000 лева. 
 
1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IIро тримесечие на 2006 г. 
На 30.08.2006 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за второ тримесечие на 2006 г. Нетната печалба за Групата към 
30.06.2006 г. е в размер на 4 806 000 лв. 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
1. На 25.07.2006 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 20.07.2006 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: 
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184 дни е шестмесечния период; 
365 дни е реалния брой дни в годината. 
 
2. На 13.07.2006 г. „Индустриален холдинг България” АД предостави отчет за спазване на условията 
по облигационния заем – емисия корпоративни конвертируеми облигации, издадена от „Индустриален 
холдинг България” АД към 30.06.2006 г.  
 
2. “Дунав турс” АД, асоциирано дружество на „Индустриален холдинг България” АД финализира 
сделка за покупка на моторен кораб „Хайнрих Хайне”. Пасажерът е четиризвезден, луксозен, с 
вътрешен басейн и солариум, плаващ по реките Рейн – Майн – Дунав и разполага с 108 места. 
Стойността на сделката е 4 020 000 /четири милиона и двадесет хиляди/ евро. 
 
 
 
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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