ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Информация по Приложение 9

ИНФОРМАЦИЯ
по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 33, ал. 1, т.3, чл. 33а1, т.3 и чл. 41а, ал1, т.4 и 6
от НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация
към 31.03.2020 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.03.2020 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки
През първото тримесечие на 2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД сключи следните съществени строителни
договори:
Договор за изпълнение на обект: „Модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш – Брестовац,
РСърбия“ на стойност 59 850 000 евро.
Договор за изпълнение на проект: Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за
сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно – транспортен
пробив под ареала на гара Пловдив“ на стойност 93 314 120, 58 лв. без ДДС.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма промяна на одиторите на дружеството.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на дружеството.
През отчетния период няма дела, съответстващи на посочените изисквания.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
„Трейс Груп Холд“ АД придоби 269 бр. акции от капитала на „Трейс Пътно строителство“
АД, с което стана едноличен собственик на дружеството.
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