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1.1. На 17.01.2018 г. в Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс
Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 рсд на 32 562 172, 50 рсд в
резултат на увеличение в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След
промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 рсд, разпределен в един дял с
номинална стойност от 32 562 172, 50 рсд. Едноличен собственик на капитала на „Трейс
Болканс“ ООД е „Трейс Интернешънъл“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“
АД.
1.2. На 30.01.2019 г. „Трейс Пътно строителство“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“
АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец
- Изворово /Йерусалимово - /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово - граница между
община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и
принадлежностите към тях”. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989
918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255
календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с
приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях,
находящи се в Община Любимец.
1.3. На 31.01.2019 г. е публикуван тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
1.4. На 05.02.2019 г. в Агенцията по вписване на РСърбия е вписана промяна в собствеността на
„Виор Велика Морава“ ООД Белград. На основание договор за покупко – продажба „Трейс
Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор
Велика Морава“ ООД, който е в размер на 15 743 000 RSD, разпределен в един дял.
Стойността на сделката е 171 468 Euro. Считано от 05.02.1019 г. едноличен собственик на
капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.
1.5. На 04.02.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Извършване на СМР за
изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.
Вършец, община Вършец“. Възложител е Община Вършец. Стойността на договора е 1 710
283,26 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 150 календарни дни. Предмет на договора е
изпълнение на строително - монтажни работи за реализирането на обект: „Реконструкция и
рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.
(ПРСР), съфинансирана от ЕЗФРСР. Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на
улици от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец с обща дължина 2 978,11 м.
1.6. „Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, в обединение с
„Водоградня“ ООД спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за
Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията
на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на
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общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст,
Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. На
24.01.2019 г. бяха подписани договори за всяка позиция по отделно. Стойността на всеки от
тях е 1 100 000 лв. без ДДС, а финансирането е от бюджета на град Ниш. Срокът за
изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител е Обединение между „Водоградня“
ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор „Водоградня“ ООД. Договорът обхваща
всички дейности, необходими за осигуряване на безопасната експлоатация на пътищата от
всички ползватели, редовни ремонти на пътищата и улиците, работи по поддръжка на пътната
настилка – асфалт и изпълнението на аварийни работи на територията на общините Медияна,
Палилула, Цървени кръст, Пантелей, Нишка баня и селските райони на територията на гр.
Ниш.
1.7. На 01.03.2019 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на
2018 г.
1.8. На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново
строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната
мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд
Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови
тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”.
Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а
финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.
Ремонтните работи, които ще бъдат извършени включват основен ремонт, рехабилитация,
реконструкция - възстановяване и повишаване на носимоспособността на пътната настилка и
съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в
съответствие с нарастване на движението от МПС; отводнителни мероприятия; промяна на
ситуацията и нивелетата на пътя и др. Текущият ремонт на пътните и уличните настилки
включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата
по текущите ремонти ще се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има
за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на
обслужване. Предвиден е ремонт и изграждане на пътните и отводните съоръжения и полагане
на пътна маркировка.
1.9. На 12.03.2019 г. в Централния регистър на Република Сърбия беше вписана промяна в
структурата на капитала на „Трейс Сърбия“ АД във връзка с извършена сделка за покупко –
продажба на 1 акция от капитала на дружеството. „Трейс Болканс“ ЕООД продаде
собствената си акция от капитала на „Трейс Сърбия“ АД на „Трейс Груп Холд“ АД на
стойност 1 639, 0448 динара. Капиталът на „Трейс Сърбия“ АД е в размер на 969 539 255
сръбски динара, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 639,0448 сръбски
динара всяка. В резултат на извършената сделка едноличен собственик на капитала на „Трейс
Сърбия“ АД е „Трейс Груп Холд“ АД.
1.10. „Трейс Сърбия“ АД подписа договори на обща стойност 1,6 млн. лева: Договор за
поддръжка на улици, общински и някои некласифицирани пътища на територията на град
Лесковац на стойност 560 864 лева със срок за изпълнение 31.12.2019 г. Финансирането е от
бюджета на град Лесковац, който е възложител по договора; Договор за рехабилитация и
периодична поддръжка на бул. „Свети цар Константин“ в гр. Ниш на стойност 1 046 250 лева
със срок за изпълнение м. юни 2019 г. Възложител е „Сърбияаутопут“ ООД, а финансирането
е от „Путеви Сърбия“.
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1.11. На 20.03.2019 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във
връзка с постъпили от дъщерните дружества, „Трейс Сърбия“ АД и „Виор Велика Морава“ АД
искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за даване на предварително съгласие за сключване на
договор за преобразуване. След като се запозна с постъпилите на 19.03.2019 г. искания от
дружествата, както и с приложените към тях документи, Управителният съвет на „Трейс Груп
Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие да бъде сключен
договор за преобразуване със следните страни:
Приемащо дружество:
- „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ АД, регистрирано в регистъра в Агенцията за търговските регистри
под ЕИК: 100337472;
Вливащо се дружество:
„ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО, регистрирано в регистъра в Агенцията за
търговските регистри под ЕИК 100291435;
След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез
увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 рсд,
разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 рсд всяка.
1.12. На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на
„Инфра Комерс“ ЕООД е вписано увеличение на капитала с 395 000 /триста деветдесет и пет
хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с
номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000
/четиристотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100
/сто/ лева всеки. Едноличен собственик на капитала на „Инфра Комерс“ ЕООД е „Трейс
Груп Холд“ АД.
1.13.

На 30.03.2019 г. дружеството е публикувало годишния неконсолидиран финансов отчет за
2018 г.

30.04.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев
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