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 31.12.2019 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2019 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
На 28.12.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Трейс
Балкантел“ подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация и рехабилитация на жп
отсечка Ниш – Брестовац, РСърбия“ на стойност 59 850 000 евро.
Проектът се съфинансира от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Регламент
(ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II) и от правителството на Република Сърбия.
Проектът ще се изпълнява от Обединение „ТРЕЙС БАЛКАНТЕЛ“ с водещ партньор
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 85 % и „БАЛКАНТЕЛ“ ООД –15 %. Възложител е Министерството на
финансите на РСърбия, а срокът за изпълнение е 1005 календарни дни.
Ще бъде извършена рехабилитация на жп линията от изхода на гара Ниш до входа на
Брестовац с дължина 23 км.
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. На редовното годишно заседание на Общото
събрание на „Трейс Груп Холд“ АД, което се проведе на 26.06.2019 г., за независим одитор за заверка
на финансовите отчети за 2019 г. за трета поредна година беше избрана одиторска компания
“Захаринова Нексиа” ООД.
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.
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На 17.01.2019 г. е подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор
Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс
Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е
171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана в сръбския търговски регистър.
Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 15 743 000 RSD и е разпределен в един дял.
Считано от 05.02.1019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс
Груп Холд“ АД.
На 17.01.2019 г. в Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс
Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 RSD на 32 562 172, 50 RSD 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 RSD, разпределен в един дял с номинална
стойност от 32 562 172, 50 RSD.
„Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД,
считано от 12.03.2019 г. след като придоби от „Трейс Болканс“ ЕООД 1 акция.
На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение
на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД 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.
„Инфра Комерс” ЕООД стана едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД, след
като придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с
номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД.
Промяната е вписана в Търговския регистър на 10.04.2019 г. Считано от 03.08.2019 г. беше извършено
преобразуване на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик
„ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440. Цялото имущество на преобразуващото се дружество
„ХИМКОЛОР“ АД премина към приемащото дружество „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, което стана
негов универсален правоприемник.
На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде собствените си 8 251 броя акции, всяка от
които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК
12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.
„Трейс София“ ЕАД и „Трейс Пътно строителство“ АД продадоха дяловете си от „Трейс
Свиленград“ ООД /общо 10 дяла/ на „Трейс Ямбол“ АД, което дружество стана едноличен
собственик на капитала на ”ТРЕЙС СВИЛЕНГРАД“ ЕООД, считано от 10.07.2019 г.
На 23.08.2019 г. в Централния регистър на РСърбия беше вписана промяна в собствеността на
„Трейс Болканс“ ДОО Белград. По силата на договор за покупко – продажба „Трейс Интернешънъл“
ЕООД прехвърли на „Трейс Сърбия“ АД всички свои дялове, които притежава в „ Трейс Болканс“
ДОО Белград. „Трейс Сърбия“ АД става собственик на 100% от дяловете на дружеството. Покупко –
продажната цена на дяловете е в размер на 3 724 000 РСД.
На 25.09.2019 г. в Централния регистър на Република Сърбия е вписано ново обстоятелство
по партидата на „Трейс Сърбия“ АД. На основание договор за преобразуване в съответствие с
протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за
предварително съгласие беше извършено преобразуване на „Виор Велика Морава“ АД чрез вливане в
„Трейс Сърбия“ АД. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез
увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 985 282 255, 5 рсд, разпределен в
591 527 броя акции с номинална стойност 1 665, 659 рсд всяка.
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ
ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 (тридесет хиляди триста и шестдесет)
дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25% от капитала на
„ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД.
„Трейс СОП“ ЕООД е преобразувано чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД и двете с
едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на
преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, премина към приемащото дружество
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„МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, което стана негов универсален правоприемник. Преобразуващото се
дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687 се прекратява без ликвидация. На основание чл.
262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не е увеличен, поради което изменения в
учредителния акт на „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД няма.
„Трейс Болканс“ ООД Белград е преобразувано чрез вливане в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш.
По силата на договор за преобразуване всичките активи на „Трейс Болканс“ ООД Белград се
прехвърлят в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш и неговото съществуване се прекратява без ликвидация.
„Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице 100% от притежаваните собствени дялове
от капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейс Интернешънъл ”, вписано в
Търговския регистър под ЕИК 200181816.

28.02.2020 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев
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