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Производителят на 
капачки „Херти“ 
ще увеличи произ-

водството си и ще пусне 
нови продукти, съобщиха 
от компанията пред „Ка-
питал Daily”. Шуменско-
то предприятие е започ-
нало нов проект, с който 
обемите и стойността 
на произвежданата про-
дукция ще се увеличат с 
10%. Новите инвестиции 
са свързани и с увелича-
ване на персонала, като 
от компанията са дали за-
явка за търсене на общо 
40 служители в бюрото 
по труда в Нови пазар. С 
новия проект „Херти“ ще 
започне производството 
на композитна капачка 
(от метал и пластмаса) 
за минерална вода, като 
надеждите са, че в този 
сегмент търсенето ще рас-
те. Инвестицията в бъде-
щото производство е за 
3.7 млн. лв., половината 
от които са осигурени от 
европейско финансиране 
- по програма „Конкурен-
тоспособност“. 

С европейска помощ
През миналата година 
„Херти“ е инвестирала 
над 4 милиона лева за но-
ви машини и оборудване, 
както и за нови продукти, 
разработени от компания-
та. Част от приключените 
миналата година проекти 
са финансирани по съща-
та европейска програма. 
Като голямо предприятие 
„Херти“ може да получи 
до 50% от стойността на 
проекта си, обясни Елена 
Захариева, директор за 
връзки с инвеститорите 
в компанията. В момента 
„Херти“ произвежда алу-

миниеви, пластмасови и 
композитни капачки за 
алкохолни и безалкохол-
ни напитки, а преди месец 
компанията пусна и нови 
капачки, които могат да 
се използват в козметич-
ната индустрия. Основ-
ната част от продукцията 
е за износ и само около 
15-20% се реализира на 
българския пазар, разка-
за Захариева. Компанията 
продава капачки по це-
лия свят в над 50 страни, 
включително Германия, 
Франция, Австралия, а 
отскоро и в държави от 
Южна Америка. 
За деветмесечието на 

миналата година „Херти“ 
има 24.9 млн. лв. приходи, 
почти всички от продаж-
би, показва консолидира-
ният отчет. Увеличението 
им спрямо същия период 
на миналата година е 2.1%. 

Печалбата към края на 
септември е 546 хил. лв. 
при 316 хил. лв. година 
по-рано. Захариева каза, 
че през четвъртото триме-
сечие на миналата година 
не е имало сериозни от-
клонения във финансови-
те резултати и очакват до-
бра печалба за цялата го-
дина въпреки неголемия 
ръст в продажбите спрямо 
2013 г. Общо за цялата 
2013 г. консолидираната 
печалба на „Херти“ е 195 
хил. лв., което е повече от 
двоен спад спрямо пре-
дходната година. Некон-
солидираната обаче е по-
вече - 317 хил. лв. В нея не 
влизат резултатите на дъ-
щерните дружества във 
Франция, Великобрита-
ния и Германия, както и 
„Тихерт България“, което 
произвежда машини и 
специално оборудване. 

Новите 
работни места
Новата инвестиция на 
„Херти“ е в основното им 
производство и с нея ще 
бъдат отворени още поне 
40 нови работни места. 
Компанията е подала за-
явка до бюрото по труда 
в Нови пазар за търсене 
на 20 машинни операто-
ра, 14 работници за ком-
плектоване и 4 работници 
в производството. Дияна 
Габровска, директор „Чо-
вешки ресурси“ в друже-
ството, коментира, че и 
те като много други ком-
пании имат трудности с 
намирането на персонал 
- машинни инженери, 
конструктори, а в послед-
ната година - и такива с 
техническа специалност 
за по-ниски длъжности. 
„Училищата вече не под-
готвят, няма желаещи да 

учат такива специално-
сти“, разказа Габровска. 
Тя добави, че обикновено 
намират персонал, който 
обучават от нулата.

 Техническите училища 
в района на Шумен не се 
радват на голям интерес, а 
наплив има за специално-
сти като мениджмънт на-
пример, разказа още Га-
бровска. Тя обясни, че ра-
ботят много добре с мест-
ните бюра по труда - про-
изводствената им база се 
намира в гр. Плиска и из-
ползват услугите на мест-
ните структури на аген-
цията по заетостта в Ка-
спичан и Нови пазар. По 
думите й често се случва, 
когато в бюрото дойде 
подходящ за производ-
ството им човек, но в мо-
мента нямат обявени ра-
ботни места, служителите 
да им се обаждат и да го 
насочват към „Херти“. 
Компанията е основана 

през 1993 г. като произво-
дител на алуминиеви вин-
тови капачки за високоал-
кохолни бутилки. Две го-
дини по-късно е първият 
износ за чужди пазари, ка-
то асортиментът посте-
пенно се обогатява, а обе-
мът на производство рас-
те. От 2008 г. „Херти“ е 
публично дружество и ак-
циите му се търгуват на 
Българската фондова бор-
са. В момента търговията 
с тях не е много активна и 
те са на алтернативния 
сегмент, а последната им 
цена е 1.62 лв. за брой. Ос-
новните акционери в дру-
жеството са „ИГМ хол-
динг“ (33.9%), Алексан-
дър Юлиянов (32.9%), За-
хари Захариев (24.9%), ос-
таналите книжа са соб-
ственост на дребни акцио-
нери. 

„Херти“ ще инвестира 3.7 млн. лв. 
за увеличение на производството
Заводът за капачки в Плиска ще наеме още 40 нови служители

През миналата 
година “Херти” 
е инвестирала 
над 4 милиона 
лева за нови 
машини и 
оборудване | 
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Компанията 
планира да 
пусне нова 
капачка за 
минерална 
вода, от която 
очаква добри 
продажби 
заради ръста 
в този сегмент 
на напитки.

15 фонда участваха в увеличението 
на капитала на „Корадо България“
Договорни фондове и пенсионни друже-
ства са участвали в увеличението на 
капитала на „Корадо България“. Това се 
вижда от документите по процедурата, 
публикувани в Търговския регистър. Тя 
приключи успешно с набирането на 7 млн. 
лв., които ще бъдат вложени в разширя-
ване на производствената база за 
панелни радиатори. Най-много акции е 
записал мажоритарният акционер в 
компанията - 1.4 млн. акции за 3.85 млн. лв. 
От инвестиционната възможност са се 
възползвали още ДФ „Компас прогрес“, 
ДФ „Компас стратегия“, ДФ „Компас 
евростабилност“, ING ДПФ, ING УПФ, ING 
ППФ, ДП „Юг маркет оптимум“, ДФ „Юг 
маркет максимум“, ДФ „ДСК баланс“, ДФ 
„ДСК растеж“, ДПФ „ДСК родина“, ДПФПС 
„ДСК родина“, ППФ „ДСК родина“, „Райфай-
зен България глобален растеж“, „Иконус - 
икономически консултации и услуги“, „Кей 
енд Джи сървисиз“ и 15 физически лица. 

„Индустриален холдинг 
България“ увеличи дела си 
в дъщерно дружество
„Индустриален холдинг България“ уве-
личи инвестицията си в дъщерното 
дружество „Одесос ПБМ“, като изкупи 
дела на „Кораборемонтен завод Одесос“ 
в предприятието. Обект на сделката 
са 1.5 млн. акции с номинална стойност 
1 лв., представляващи 30% от капитала 
на „Одесос ПБМ“. С придобиването им 
„Индустриален холдинг България“ вече 
притежава 90% от капитала на дъщер-
ното си дружество. През декември ми-
налата година холдинговото друже-
ство взе решение за изтеглянето на 50 
млн. лв. заем чрез продажба на конвер-
тируеми облигации с матуритет 3 го-
дини. Целта е да се осигури финансира-
не за погасяване на стара дългова еми-
сия, да се рефинансират инвестиции в 
„КРЗ порт Бургас“ и да се изпълнят дру-
ги проекти в холдинга и дъщерните му 
дружества.
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