
ВЪТРЕШнА инФоРМАЦия по ЧА. 7 от РЕгААМЕн (Ес) Ne 596/2014 НА
ввропвйския IIАрлАмЕнт и нА сьвЕтл от tв.о+.zоtц,.

Вътрешната информация се състои от сАедните видове информация:

1. Точна информация, която rrе е била направеrrа пубrrично достояние, свързана пряко или
косвено с емн или повече емI]rтеЕти или с емн или повече финансови инструмеЕти и която, ако

бъде направена гryбzrично Аостояние,6и могла да повлияе чувствително върху цената на тези

финансови иЕс|рументи или на свързаните с тях дериватни финансови инстр}1\4енти.

FIяма съответна информация, която да не е направена пуб,rично достояние от сц)ана на
НИД" Индустримен фопд" АtД,

2. По отношеЕие Еа стоковите деривати - точна информачия, която rle е биьа :яаправена гrубличЕо

достояние, свързаца пряко или косвено с емЕ или повече деривати или свързана пряко gьс

свързания спот договор за стоки и която, ако бъде направена гryблично достояние, би могла да

повлияе чрствителIrо върху цените на тези деривати или свързаIlи спот договори за стоки и когато

става въпрос за информация, която може основателFIо да се очаква да бъде разкрита или трябва да

бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби на равIIището на Съюза или

Еа IIационаАно равнище, пазарните правила, договорите, обичайните правила или практики Еа

qьответните плзари на стокови деривати или спот пiц}ари.

НИД" Индустримен фонд" АД няма издадеЕи стокови деривати

3. Относно квоти за емисии или продаваЕите на търг основани на тях продукти - точна

ивформачия, която не е би,rа направена гц6,rично достояние, която се отIIася пряко иАи косвено Ао

емн или повече такива инструIйеЕти и която, ако бъде lIzmprlBeнa тryбrrично достояние, би могла Аа

повлияе чувствително върху цеЕата Еа тези инструменти илуI на свързаните с тях Аериватни

финансови инструмеIтти,

НИД'Индустриа,rен фонд" АД не е търrувмо квоти за емисии.

4, 3а,tицата, натовареЕи с изпълнението на нареждания относно финансови инстylrtенти, вкл,

информачия, предадена от клиент и свързана с подадени, но все още неизIIълнени нареждлния I:ra

клиеЕт, свързаIrи с финансови инструIt{енти, която е точца, отнася се пряко или косвено до емн или

повече емитенти на финансови инструr{еЕти или до емЕ или Iтовече фияаясови инструмеЕти и,

ако бъде разкрита пубrrично, би могла да повлияе чрствително върху цеrтата на тези финансови
инструменти, цеIlата на свързаните спот договори за стоки илй на свързаяите с тях дериватни

финавсови иIIструмеЕти

НИД* Индустриален фонд" АД не разподага и няма предоставена такава информация.

НИД" Индустримен фонд" А.А, разкрива вътешна информачия пред Комисия за финансов
над3оР (КФЦ, ,,Бъ,rтарска фондова борса" АУ, и общес-гвеността чрез системите за предоставяне на
информачия по елецронен път,,е-Rефstеr" и,,х3Nеws.



Системата e-Register е разработена от КФН и гrубrrикувацата чрез нея информация може да бъАе

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

Чрез информационния продукт ,,x3Neý/s" htФs://www.x3news.com/, НИД,,Индусцrиа,rен фонА"
А.Щ разпросгра:яяваи оповестява gьответна вътешна информачия пред,,Бъ,rгарска фонаовьборса"
АУ, и обществеността,.
3а периода 07.07,2022 г. - 30.09.2022 t НИЦ' Индусцриа.лен фонд" А!, е представило следната

информачия:

. на 24.07.2022 г. НИА,,Индусцrиа,tеrr фовд" А.А, оповесrява тимесечен отчет за четвъртото

ц)имесечие gа202l r.

. Еа 23.03.2022 г. НИА,,Индустриаzrен фонд" А!, оповесгява гоАишен финавсов отчет кьм
37.12.2027 r.

. на 20.04.2022 г. НИА ,,ИнАусгриаrrен фонд" ш оповесгrrва тимесечен отчет за първото

тимесечие gа2022r.

. на 13.05.2022 г. НИА,,ИrАустrа,rен фонд" А}, оповесгява покана за свикване на реАовно
гомшно общо сьбраIIие яа акционерите и гry6,rикра информация и материали по мевния
Ред,

. на 19.05.2022 г. НИ{,,Индусцrиаrrен фонд" АА оповестява вписване в Търговски регистър
и регистъра на ЮАНЦ на покаца за свикване на редовно гомшно сьбрание на акциоЕерите.

. на 28.06.2022 г. НИА ,,ИнАусqриаzrен фонд" А.А, оповестява протокол с решения от реАовно
гомшно общо сьбрание на акциоЕерите.

о на |9.07.2022 г. НИА,,Индусцlиа,rен фонд" А!, оповесгява отчет за първото шестмесечие
gа2022r,

3а НИД,,Индусц>иапен фонд" А,А,:

77.10,2022 т.
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