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 31.12.2020 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2020 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
Подписани са договори за строителство:
- Договор за изпълнение на обект: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора по две обособени
позиции за обособена позиция 2 – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на
гр.Стара Загора – северна част. Възложител е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара
Загора“. Стойността на договора е 21 954 334,50 лв. без ДДС. Изпълнител е ДЗЗД “ВиК Стара Загора“
с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД.
- Договор за изпълнение на обект: Проектиране и изпълнение на работи за „Ресистематизиране на
транспортната инфраструктура в рамките на Община Фокшани, Румъния с цел повишаване на
привлекателността и достъпността на обществения транспорт, велосипедния транспорт и
придвижването на пешеходците “ . Възложител е Община Фокшани Румъния. Стойността на
договора е 56 272 034,01 румънски леи. Изпълнител е Обединение „Asocierii SC HIDRO SALT“ с
участник „Трейс Груп Холд“ АД.
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.
През разглеждания период няма промяна на одиторите на дружеството. С решение на
Общото събрание на дружеството, проведено на 10.07.2020 г., по предложение на Одитния комитет
за проверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г. е избрана
Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, вписана с диплома №0771 в Института на
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дипломираните експерт счетоводители.
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.
- Образувано е т.д. № 2471/2020 от 14.12.2020 на СГС със страни
Ищец:
София Тех Парк АД, гр. София
Ответник:
Трейс Груп Холд АД, гр. София
Планекс ЕООД
Иво Петров - Архитекти ООД, гр. Плевен
Исковете са предявени срещу ТГХ АД, Планекс ООД и Иво Петров Архитекти ООД като
съдружници в ДЗЗД Експо Тех Парк и са за обезщетение на прогнозна стойност 233 560, 87 лв..
-

Т.д. 519 от 2020г. Търговско отделение TO VI-21 състав на СГС, материален интерес 1 610 559,14
лева със страни:
Ищец - Трейс БГ
Ответник - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Прекратено на 06.08.2020 г. по отношение на „Трейс БГ“ ЕАД.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството
лице/ своите 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС М
Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република
Германия.Продажната цена за дяловете е 10 000 (десет хиляди) евро.
„Метро Дружба“ ЕООД беше преобразувано чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД и двете с
едноличен собственик „Трейс Груп Холд“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество
„Метро Дружба“ ЕООД премина към приемащото дружество „Трейс БГ“ EАД, което стана негов
универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „Метро Дружба“ ЕООД, се прекрати
без ликвидация.
На 02.10.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано дружество с
ограничена отговорност „Ариа Резиденс“ ООД, ЕИК 206247696, със седалище гр. Бургас. Капиталът
на дружеството е в размер на 1 000 лева, разпределен на 100 равни дялa с номинална стойност в
размер на 10 лева на всеки от тях, разпределен между следните съдружници:
- „Трейс Груп Холд“ АД, притежаващо 60 дружествени дяла с номинална стойност всеки от тях в
размер на 10 лева, равняващи се на 60% от капитала на Дружеството, и
- „Терекс Инвестмънтс“ ООД, притежаващо 40 дружествени дяла с номинална стойност всеки от
тях в размер на 10 лева, равняващи се на 40% от капитала на Дружеството.
На 29.10.2020 г., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел беше вписано преобразуването на „Трейс Украйна“ ЕООД
чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС
УКРАЙНА” ЕООД, ЕИК 203298599 преминава към приемащото дружество „ТРЕЙС БГ“ EАД, ЕИК
175254451, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС
УКРАЙНА” ЕООД, ЕИК 203298599 се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ
капиталът на приемащото дружество не се увеличава, поради което изменения в учредителния акт на
„Трейс БГ“ ЕАД, не са извършени.
На 30.12.2020 г., в резултат на приключила ликвидация, под № 20201230085523 е вписано
заличаването на Трейс Пловдив ЕООД от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел. Считано от посочената дата дружеството е прекратено.

Изп. директор: инж. Боян Делчев
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