
ниА,, инАустриАлЕн Фон^, А^

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФ ОРМАЦИЯ
цо чл. Еrм.1, т.4 от Наредба Ns 2 от 9.11.202l г. за първоначмЕо и посАедващо разкриване
на информацця при пуб,rично премагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до

търговия на реrу^иран пазар

1. Информация за промените в счетоводната по^итика црез отчетЕия период, цричини за
тяхното извършване и цо KaIcbB начин същите се отазявлт на финансовия резу^тат и
собстъения капитм на емитента

През отчетция период няма извършени промени в счетовомата политика на НИД
,,Индустримен фонд" Аý.

2. ИнформацIпя за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закоца за
счетоводството ца емитента, ако 1rчдglgа в такава група

Към момента на изготвяIlе на информачиrга НИД rrИндустримен фонд" А,Д, не е част от група
и в тази връзка Еяма промени, които биха се отазили по някаIсьв начин на Аейността му.

3. Информация за резу,rтатите от органIIзационнц промени в рамките на емитеЕта, като
преобразуване, продажба на друхества от група цредприятшя по смисъ^а на 3акона за
счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под IIаем на имущество,

дъ^госрочни инвестиции, преустановяваIIе на дейност

},о момента на изготвяIIе на информачията Ее са извърIIIв,rни организационни промени в НИД
,rИндустримен фонд" А,А,,

4. Становище на управите^Ешя орган относЕо възможностите зл ремцзация на
пуб,rиr<увани прогIIози за резуАтатите от текущата финансова година, като се отчитат
резу^татите от текущия период, както и информация за факторите и обстояте^ствата,
които ще цов^идят на постигаЕето на прогЕозните резу^тати цай-ммко до края на
текущата финансова година

През отчетЕия период не е приемано становище Еа Съвета нл мрекгорите относно
възможностите за реа^излция нл гrуб,rикувани прогIrози за рвултатите от текущата финансова
годиЕа.

5. .А,анни за 
^ицата, 

притежаващи пряко а/плп непряко най-малко 5 на сто от г^асовете в
общото събрание кьм края на съоIъетния период и промеЕите в притехаваните от 

^ицатаг^асове от нача^ото на текущата финансова година до крzrя на отчетЕия период

6. Данци за акциите, притежаваIIи от управите^ните и конц)о^ни органи на емитента IcbM
края на съответния период, както и промените, настъпц^и за периода от начмото на
текущата финансова година до края на отчетния период за всяко 

^ице 
поотде^но

Към края на тетото тимесечие на 2022 г. никой от членовете на Съвета на мректорите не
притежава акции от капитала на НИД,,Индусцrиапен Фонд" А,А,.

7. Информация за висящи съдебни, админцстративни и,rи арбитражни производства,
касаещи 3адъ^rкения илц вземация в размер най-мадко 10 на сто от собствения капита^ на
емиТеЕТа, като ако общата стоЙност на задъл)кенията и^и вземанията на емитецта по
всички образувани производства цад,хвърrrя 10 на сто от собствения му капитм, се
представя информацIпЕ за всяко производство поотдеАцо

N9 Акционер Брой акции !д,rово уrастие
1 ,,ФинАнсови Активи" Ад 570 000 28,29%
2 ,,ФинАнс инФо АсистАнс" Еоод 554 772 27,53%
J ,,БулгАр чЕх инвЕст ходдинг" Ад 192 000 9.5з%



През отчетния период спрямо дрrжесгвото няма образlвани сьдебни, административtхи или
арбитражни производства.

8. Информация за отпуснатцте от емитецта или от негово дъщерно дружество, и^и от
техци дъщервI| дружества заеми, предоставените обезпечения и^u поетите задълженЕя
общо кьм едЕо лице и^и негово дъщерно дружестъо, в т.ч. и на свързаIIи 

^ица 
с посочваIIе

на имена ц^и наименование и ЕИК Еа 
^ицето, 

характера на взаимоотношенията между
емитента илй неговите дъщерпш друrкестъа и 

^ицето 
заемопо^)rЕIател, размер на

неизпАатената главница, АихвеII процеЕт, дата на ск^ючване на договора, вкl\к)чите^но

допъ^ните^Еи спора3},I\(ения, краен срок на погасяване, размер Еа поето задъл}Iсение,
специфични условия, разАични от посочените в тази разпоредба, както и це^та, за която са
отпуснати, в слуrай че са сключени като целеви.

През отчетния период няма отпуснжи злеми от страна яа НИД фоrд" А.А, и от
страна на дрrжеството не са предоставяни обезпечения и не са поемани

"[ РИаd
За НИД,,Индустриа,tен фонд" А!,:
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