ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Информация по Приложение 9

ИНФОРМАЦИЯ
по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, т. 2
от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.
за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
за периода 01.04. 2014 – 30.06. 2014 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и
причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или
освобождаване на прокурист.
Считано от 02.04.2014 г. „Трейс Груп Холд” АД се управлява заедно и поотделно от
проф. Николай Михайлов, Мирослав Манолов и инж. Боян Делчев.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Няма промени в устава на дружеството.
4. Решение за преобразуване на дружеството
преобразуването; структурни промени в дружеството.

и

осъществяване

на

Няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано
преобразуване; няма структурни промени в дружеството.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи,
свързани с производството.
Не е открито производство за ликвидация на дружеството.
6. 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.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма
стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
Не е извършвано разпореждане по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК с активи на
голяма стойност.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
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Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
9. Отменено - ДВ, бр.82 от 2007 г.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Няма промяна на одиторите на дружеството.
11. Обявяване на печалбата на дружеството.
С междинен неконсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 година,
представен чрез платформата x3news.com на 30.04.2014 г.
Повече: http://www.tracebg.com
- С междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2014 година,
представен чрез платформата x3news.com на 30.05.2014 г.
Повече: http://www.tracebg.com
- С Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г., представен чрез платформата
x3news.com на 30.04.2014 г.
Повече: http://www.tracebg.com
12. Съществени загуби и причини за тях.
-

През второто тримесечие на годината дружеството не е реализирало загуби, дължащи
се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер,
вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е
претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения
капитал на дружеството.
През второто тримесечие на отчетната 2014 година няма обстоятелство от извънреден
характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
През второто тримесечие на отчетната 2014 година не е изготвян модифициран
одиторски доклад.
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и
относно условията и реда за неговото изплащане.
На редовно годишно общо събрание на акционерите беше взето решение за
разпределение на дивидент за 2013 г. в размер на 3 056 842, 11 лв
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово
дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на
задължението.
„Трейс Пловдив” ЕООД не е погасило задължението си към „Пи Ес Ай” АД Стара
Загора, което към 31.03.2014 г. е в размер на 821 008,29 лева.
За „Трейс Груп Холд” АД, както и за останалите дъщерни дружества не са
възникнали съществени задължения през разглеждания период.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на
неговия падеж.
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През разглеждания период не е възникнало вземане, което е съществено за
дружеството.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
През второто тримесечие на отчетната 2014 година дружеството не е имало възникнали
ликвидни проблеми.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
През второто тримесечие на отчетната 2014 година капиталът на дружеството не е
променян.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружество.
Не са водени преговори за придобиване на дружество.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с
обичайната дейност на дружеството.
Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово
предложение
Няма отправено търгово предложение през отчетния период.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти,
които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните
три години.
През второто тримесечие на 2014 година няма прекратяване или съществено
намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто
от приходите на дружеството за последните три години.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през второто тримесечие на
отчетната 2014 година.
25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на
дружеството за последните три години).
-

-

Строителство на магистрала Е80 в Р. Сърбия, участък Околовръстен път
Димитровград - граница с Р.България /довършителни работи/ на стойност 19 600
000 евро.
Строителство на магистрала Е80 в Р. Сърбия, участък Пирот – Димитровград
/довършителни работи/. Стойността на договора е 23 381 772 евро.
Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в
Пловдив на стойност 11 313 114 лева.
Разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Пречиствателна
станция за замърсени води Юг – Летище Прага Рузине" на стойност 10 596 555 евро.
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-

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Пирдоп – Антон от км
84+320 до км 90+515 с дължина 6195 м по 3-та главна жп линия на стойност
14 244 418 лева.

1. Развитие и/или промяна в
производствените мощности.

обема

на

поръчките

и

използването

на

Няма промяна в използването на производствените мощности в сравнение с
предходния период.
2. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от
приходите на дружеството.
Не е настъпвало подобно обстоятелство.
3. Покупка на патент.
Няма покупки на патенти през второто тримесечие на 2014 година.
4. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение
за дейност (лиценз).
През второто тримесечие на отчетната 2014 година не е получавано разрешение за
дейност, не е настъпвало временно преустановяване на ползването или отнемане на
разрешение за дейност (лиценз).
5. 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.
По дело №13/2011г. на Окръжен съд Пловдив от „Трейс Пловдив” ЕООД срещу Община
Лъки за неплатена фактура за извършено СМР №4/27.11.2009 г. сумата от 204735,20 лв.
стойност на фактура е разплатена, остават дължими 36 080,07 лв лихва за периода
28.11.2009- 10.08.2011 г за която дружеството има изваден Изпълнителен лист и
предстои предявяването му пред Община Лъки
За неплатени фактури към фирма Хидробетон ООД, ЧСИ Ренета Инджова е образувала
изп. д.№20137900401354 срещу Трейс Пловдив ЕООД в размер на 8901.90 лв.
За отчетния период не ми е известна информация за образувани или прекратявани
съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до „Трейс Груп Холд” АД с цена на иска поголям от 10% от собствения капитал на дружеството.
6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества
от емитента или негово дъщерно дружество.
На 18.06.2014 г. „Трейс Груп Холд” АД придоби 18 193 акции от капитала на „ПСФ
Мостинженеринг” АД на цена 2,5 лева за акция. В резултат на тази покупка „Трейс Груп
Холд” АД притежава 99,3 % от капитала на дъщерното си дружество.
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7. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или неговата
икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
Очаквани приходи към 30.09.2014 г.
хил.лв.
30.09.2014 г.
Нетни приходи от
продажби, в т. ч.
Приходи от СМР

хил.лв.
30.09.2013 г.
Изменение %

98 789

82 137

20%

96 463

79 910

21%

8. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
Не е извършвана подобна поръчка.
9. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от
значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат
или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

28.07. 2014 г.
гр. София
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