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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 

В ПЕРИОДА 

1 ОКТОМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2004 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 Октомври – 31 Декември 2004 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 IIIто тримесечие на 2004 г. 
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.09.2004 година е печалба и бе обявена на 29.10.2004 г. 
чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов 
надзор и Българска фондова борса. Печалбата преди данъчно облагане за трето тримесечие към 
30.09.2004 година е в размер на 995 000 лева. 
 
1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IIIто тримесечие на 2004 г. 
На 30.11.2004 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за трето тримесечие на 2004 г. Финансовият резултат преди 
данъчно облагане за Групата е печалба в размер на 4 227 000 лв. 
 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
1. На 10.11.2004 г. Български корабен регистър АД подписа договор с Морска Администрация на 
Република България /БМА/ за извършване на прегледи на корабите плаващи под български флаг за 
съответствието им с изискванията на  международните морски конвенции. Това е първата 
класификационна организация, на която БМА гласува доверие за издигане авторитета на българския 
флаг. 
Български корабен регистър АД е дружество от групата на Индустриален холдинг България АД. 
 
2. На 10.11.2004 г. във в-к „Пари” бе публикувана информация, че лицето Евгени Петков е придобило 
над 5% от капитала на „Индустриален холдинг България” АД. Вестникът се позовава на информация 
от бюлетина на „Централен депозитар” АД. След направена проверка от страна на „Индустриален 
холдинг България” АД се оказа, че тази информация не отговаря на истината. От „Централен 
депозитар” АД уведомиха, че информацията се е генерирала погрешно вследствие на техническа 
грешка. 
 
3. На 2.12.2004 г. Кораборемонтен завод Порт – Бургас АД получи Удостоверение за експлоатационна 
дейност за пристанище за обществен транспорт с регионално значение от Изпълнителна агенция 
„Пристанищна администрация” към Министерство на транспорта. Удостоверението е за обработка на 
генерални и наливни товари.  
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По този начин, освен кораборемонт, КРЗ Порт-Бургас ще извършва и пристанищна дейност. КРЗ 
Порт-Бургас ще извършва обработка на генерални товари, включително товаро-разтоварна дейност, 
митническа обработка и складове под митнически контрол. 
КРЗ Порт – Бургас АД е дружество от групата на Индустриален холдинг България АД. 
 
 
 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
 


