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I. ИНФОРМЩИЯ ЗА АЕЙНОСТТЛ НА АРIГЖЕСТВОТО

1. Обща ипформация
НИ,Ь, "Индустриален фонд" АД е иrтвестиционно Аружесгво от затвореЕ тип, регистРиРано В

Търювския регистър с ЕИК: 12|247ЗЗ2, gьс седалище тр. София и аАрес на управлеЕие rр. София,
y,r. Сzrавянска Ne 5, ет. 4.

Даресьт за кореспонденция е rр. София 1111, yrr. ,,Калина Малина" Ne 8, ет. 1

Ретисц>ираният капитал на НИý'Индустиален Фонд" АД е 2074 862 дв., като gьщият е

разпреАелен B2OL4 862 бр. акции с номиIIална qrоЙност 1.00 лв. всяка.

2. ýейвост
Предп,rетът яа дейносг на НИД "Индус,триа,tен фонд" А!, Q\pirr<ecTBoTo) е сАемия: инвестиране, на
принципа на разпредеАеЕие Еа риска, на паричЕи средства в пре](BърАяеми ценЕи KH!DKa и АРуги
ликвими финансови акrvlви, набрани чрез пубrrичЕо премагане на акции.

3. Резултатrr и дацци за периода
Резу,rтатьт от дейността на .Щррrсесrвото кьм црая на тетото тимесечие gа 2022 г. е отицатеАен.
Реаzrизирана е заryба в размер на 8 хил. лв.

Приходlгге от фияансова дейностг за периода 07.07.2022 г. - 30.09.2022 r. са в размер на на 71 хил.
левл и са формирани от положителIlите разлики от операциии с фивансови активи и прихоАи от
ли)(ви и дивидецти.
Разходите свързаЕи с фипансова дейIIост са в размер нл 7 хцл, !\в. й сл формrа:гани осIIовно от
отицателяи разлики от операции с фивансовй лкrуrвй - 3 хил. лв. и другrl финансови разхом - 4
хил. лв.

Другите сьществени разхом, слтезй за оперативна дейност, KorrTo общо възлизат lяа72хилу. ttэ,

общата балансова стойпосг на НI,ш"Индустиален фонд" дд кьм 30.09,2022 г. е в размер g.а | бЗ9
695,tB., а нетната стойност на активите е 7 632 149 лв.

Към 30.09.2022 r. паричните средства на Нуtл*'ИндустриалеЕ фонд" АД възлизат на |3 280 лв., като
сьщите се gьхраняват по разплащателни сметки в КВС Банк Бъzr.гария (преаишЕо Еаименование
,,РайфайзенБаяк (Бъrrгария )" ЕАД.

4. Ипформацйя за важнпте събитпя, настъпи^и с^ед датата на gьставяЕе на отчета
След датата Еа gьставяне на отчета Ее са настъпили ва}кни събитпя, които да оказват сьществеrrо
вl.ш;Iлние върху резултатите във финансовия отчет.

5. Управ,rение
НИd "Индусч)иа^еЕ фонА" АД е акционерно Ар}хестъо с емостепенна система на уцравление, като

управлеrrието се оqьществява от Съвет IIа директорrге (Сý, gьстоящ се,грима членове, gьответно:
Николай Геормев Маринов;
Давиел Георгиев А.,rександров;
Толор !дмитров Кочев.
През третою тимесечие няма промяна в сьстава rra Съвета на дц)екторите.
НИУ, "Индустриа^ен фопА" АА се преАставлява поотАелЕо от Изгьлнителния мректор Никоzr,ай
Георгиев Марияов и от Прокуриста ТеоАора Георгиева Якимова-!ренска.

7. Отговорпостц Еа Iьководството.
Дружеството изготвя годишеЕ и междинЕи финансови отчети, които дават правдива, ясна и точна
представа за финансовото му gьстояние.
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6. Информ ация за к^онове
Нtr4!,"Индустиален Фонд" АД няма реIистираЕи клоЕове.



Ръководството потвържАава, че е прилагало адекватна и последователна счетоводЕата политика при
изготвяIIе на настоящия междивен отчет и е Еаправило разуNrни и цредпазливи преценки,
предположенпя и прибьизителяи оцеЕки.
Ръководството потвърждава, че .Щружеството се придържа и спазва международяи стаядарти за

финансово отчитане, като концретните отчети се изютвят Еа принципа на действащо предприягие.
РъковоАството Еоси отговоРЕост за прzlвиляото водене на счетовомата отчетност и правдивото
отазяване на стопанските операции.

8. Предназначение на финапсовия резу^тат
Финансовияг резултат за периоАа е заryба,

9. Други бедеrкки
Ндца.

II. ИНФОРМАЦИЯ 3А ВАЖНИ gЬБИТИЯ, НАСТЪПИtlVI ПРЕ3 ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 r. ДО ДАТАТА НА ОТЧЕТА

НI4Д" Инаусцриалея фояд" АД разкрltва вътешна информачия пред Комисия за финансов ЕаАзор

G{ФН), ,,Бъ,tгарска фонаова борса" АД и обществеността чрез системите за предост-авяЕе Еа
информация по елсцронен път,,е-Rеgistеr" и ,,x3News.
Сисгемата e-Register е разработена от КФН и rryбrrикуваната чрез нея ивформация може Аа бъАе

намерена на електронната страница на КФН - www.fsc,bg .

Чрез информационния продуIсг ,,x3News" htфs: //wwui.x3news.com/, НИД ,,ИнАустриален фонА"
А.Щ разпросqранЕва и оповестява сьответца вътешна ивформачия rцrед ,,Бълrарска фондова борса"

АД и общесгвеността,.

3а периода 01.01,2022 г. - 30.09.2022 т, НИД" Ивдусц>иапен фонд" М е представило слемата
информачия:

. Еа 24.0|.2022 г. НI4А,,ИяАусцlиаrrен фонд" АД оповесгва тримесечен отчет за четвъртото

тимесечие на2021 l
. Еа 23,03.2022 г. НИД ,,Индусц>иаzrен фонд" ДД оповесгltва годишеЕ финансов отчет кьм

З7.|2.2027 r.

. ца 20.04.2022 г. НlЦ ,,Индусцlи2,1gв фопА" АА оповесгва тимесечен отчет за първото

тимесечие на2022r.
о Еа 13.05.2022 г. НИД. ,,ИнАусц>иаrrея фонА" АА оповества покаЕа за свикване на реАовцо

гомшно общо сьбраrrие Еа акционерите и rry6,rикува информаrrия и материаАи по мевIIия

реА.
о на 79.05.2022 г. НИА,,ИнАус,цриа,лен фонА" АА оповестша вписване в Търговски регисгьр и

регистьра на ЮАНЦ Еа покана за свикване Еа редовЕо гомшЕо сьбрание Еа акционерите.

. на 28.06.2022 г. НИА,,ИrАуgrриален фонА" АА оповесгва протокол с решения от реАовно
гомшно общо сьбраIIие на акционерите.

. на 19.07.2022 г. НI,Ц ,,ИнАусц>иа,tен фонА" АА оповесгява отчет за първото шестмесечие

Ha2022l

Посочеrrrтге по-горе сьбуrт*lя Еямат пряко отношение и не оказват оказват gьществено влияние върху

резултатите на !ружесгвото, отазени във финансовия отчет.

III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е
ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

J



В НLЦ,,Иядусц>иален фонд" АУ'. е сцрукryрираЕо 3вено за управление на риска, което оперативно
и в сьответствие с установенитъе Правипа за оцеtIка и управление на риска, t{епосреАствено е

анIа}кирано с дейностите по яаблюАение, измерване и управлеЕие на риска.

Освовнrтге рискове, на които е изложено Дружесгово са слеАЕите:

7. IТазареп рйск- възможЕостта да се реализират заryбп пораАи неб,tагоприятЕи пазарни изменения
в сгойцостта на финансовите инструI\{еЕти.

Компоненти на пазарния риск са:

Аgхвеп рцск - рискьт от ЕамаляваIIе на сгойността на инвестицията в даден финансов
инструмеЕт, поради изменение на нивото на лиr(Bените проценти;

Ba,ryTeH рцск - рискьт от намаляваЕе Еа стойността ца иrrвестицията в дадев фиЕансов
инс|руN!еЕт, деЕоминираЕ във валуга, различна от лев, поради Езменение на курса на обмяна
мех{ду тази валута и лева;

IteHoBu рцск - рискьт от наммяване Еа сгойността на иявестицията в даден финансов
инстумеЕт, порам не6,tагоrцrиятци промен и на нI4вжа Еа пазарните цеци.

2. Кредптеа рпск - възможЕостта от rrамадЕване нл стойността на позицията в един финансов
иЕструмент при неочаквани събуrrия от кремтен характер, свързани с емитентите на финансови
инстр)п!{енти, насрещните страни по сделки, както и държавите, в които те извърrrlват дейност.

3. Операцпопев рйск - възможността Аа се реализират заryбu, свързаЕи с грешки или
Еесьвършенства в системата нл организация, ЕедостатъчЕо lсваzrифичиран персонал,
небzr,агоприятни вънцIнц събцтuя от вефинансов характер, включително и правен риск.

4. Апквпден рпск - възможността от заryбп
вебпагоприягни пазарни условия за посрещане
задължеЕия.

от ЕаложителIIи
на неочаквл{о

продажби ,rл

възЕикнали
активи при

цражосрочяи

5. Рuск от I<оццеЕIрацця - възможността от заryба пораАи неправилна а,rтверсификлция gл
потфейrrа и експозиции кьм емитеЕти, групи свързани емитеЕти, емитенти от едиЕ и сьщ
икоЕомически отасьл, географска област и др., което може да причини значителни заryби, както и

рискьт, свързлr с големи Еепреки кредрrп{и експозиции.

ry. инФормАция зА скдючЕни същЕствЕни сдЕлки със свързлни
лицл

През периода няма известЕа информачия за сключени сьществени сделки лица, както
и за сключени сделки gьс свързани лицл, които са повлияАи върху

резултатите от дейността ва .Щррrсеството.

За НИД,,Индус,триаrrен фонд" А,А,:

77.102022l
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