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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28 

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ 
В ПЕРИОДА 

1 ОКТОМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 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 Октомври – 31 Декември 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 на “ИХБ” АД /финансов резултат/ 
1.11.1. Финансов резултат за IIIто тримесечие на 2005 г. 
“Индустриален холдинг България” АД 
1.11.1. Финансов резултат за IIIто тримесечие на 2006 г. 
Финансовият резултат на “ИХБ” АД към 30.09.2006 година е печалба и бе обявена на 30.10.2006 г. 
чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов 
надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за четвърто тримесечие към 
30.09.2006 година е в размер на 734 000 лева. 
 
„ЗММ Сливен” АД 
Финансовият резултат на “ЗММ Сливен” АД към 30.09.2006 година е печалба и бе обявена на 
30.10.2006 г. чрез представяне на тримесечен отчет за второ тримесечие на “ЗММ Сливен” АД на 
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за трето тримесечие към 
30.09.2006 година преди данъчно облагане е 807 хил. лева и след данъчно облагане е в размер на 807 
хил. лева. 
 
“Машстрой” АД 
Финансовият резултат на “Машстрой” АД към 30.09.2006 година е загуба и бе обявена на 26.10.2006г. 
чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “Машстрой” АД на Комисията за 
финансов надзор и Българска фондова борса. Загубата за трето тримесечие към 30.09.2006 година е 1 
452 хил. лева. 
 
“ЗММ-Нова Загора”АД 
Финансовият резултат на “ЗММ Нова Загора” АД към 30.09.2006 година е печалба и бе обявена на 
30.10.2006 г. чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “ЗММ Нова Загора” АД на 
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за трето тримесечие към 
30.09.2006 година преди данъчно облагане е 15 хил. лева и след данъчно облагане е в размер на 15 
хил. лева. 
 
„Елпром ЗЕМ” АД 
Финансовият резултат на “Елпром ЗЕМ” АД към 30.09.2006 година е печалба и бе обявена на 
19.10.2006 г. чрез представяне на тримесечен отчет за трето тримесечие на “Елпром ЗЕМ” АД на 
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата за трето тримесечие към 
30.09.2006 година преди данъчно облагане е 1 106 хил. лева и след данъчно облагане е в размер на   
1 106 хил. лева. 
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1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IIIто тримесечие на 2006 г. 
“Индустриален холдинг България” АД 
На 28.11.2006 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса 
своя консолидиран тримесечен отчет за трето тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат след 
данъчно облагане за Групата е печалба в размер на 6 812 000 лв. 
 
1.12. Съществени загуби и причини за тях.  
“Машстрой” АД 
Отчетената загуба е в резултата на изплатено задължение по ЗУНК в размер на 3 309 хил. лв. На 24.10. 
2006 година „Машстрой„ АД гр. Троян извърши плащане към Агенцията за държавни вземания към 
Министерство на финансите на всички начислени  към настоящия момент  главници и лихви по 
задължение, произтичащо от Закона за уреждане на необслужваните  кредити, договорени до 31.12. 
1990 год. / ЗУНК/. Плащането е в размер на 3 309 хил. лв. 
 
 
По т. 1.31.  Други обстоятелства  
“Индустриален холдинг България” АД 
На 15.12.2006 г. бе прекратена първата корпоративна гаранция, издадена от Индустриален холдинг 
България АД във връзка с договори за строителство на кораби между Булярд корабостроителна 
индустрия АД и дружества на Параходство БМФ Прекратената корпоративна гаранция е със стойност 
EUR 4 280 850 и USD 3 729 018. Гаранцията е издадена във връзка с трета вноска по корабостроителен 
договор за кораб със строителен N 516 и е прекратена поради изпълнение на задълженията по 
договора. 
 
“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 за финансов надзор и „БФБ-София” АД. с наше писмо 
№67/16.02.05. 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. 
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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.   
През последното тримесечие Дружеството е доначислило провизии в размер на 1 770 хил. лв. и 
общият размер на провизията към 30.09.06 г. е с размер 2 679 хил. лв. 
На 24.10.2006 година „Машстрой„ АД гр. Троян извърши плащане към Агенцията за държавни 
вземания към Министерство на финансите на всички начислени  към настоящия момент  главници и 
лихви по задължение, произтичащо от Закона за уреждане на необслужваните  кредити, договорени до 
31.12. 1990 год. / ЗУНК/. Плащането е в размер на 3 309 хил.лв. 
Необходимите средства  за извършеното плащане са осигурени от  мажоритарния собственик  „ЗММ 
България холдинг” АД . 
Дружеството води, и  ще  продължи да води дела  във връзка с установяване на точния  размер на 
задълженията и към момента на изготвяне на настоящата информация няма становище на съда за 
изхода на делата. 
Във финансовите отчети на Дружеството  към 31.12.2005 год. е отразена приблизителната оценка на 
задълженията  по ЗУНК в размер на 909 хил. лв., която е направена съгласно вижданията на юристите 
и ръководството на „Машстрой” АД  за изхода от водените съдебни  дела към онзи момент.  
„Машстрой” АД периодично е информирало БФБ , КФН и акционерите си за водените дела   и ще 
продължи  да ги информира чрез подаване на необходимата информация . 
За плащането дружеството надлежно е уведомило Комисията за финансов надзор и „БФБ-София” АД. 
с наше писмо №588/25.10.06. 
 
 
Богомила Христова      Данета Желева 
Директор за връзки с инвеститорите    Изпълнителен директор  
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