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 30.06. 2016 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
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 отчетния период не са изпълнени сделки, определени като съществени.
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.
- Образувано е търговско дело № 48/2015г. по описа на Окръжен съд – Смолян по заведен иск от
„РОДОПА ТРЕЙС” ЕАД, срещу Община Девин за неизплатени вземания. Искът е на стойност 514
795,79 лева, от които – 432 700,04 лв. – главница и лихви за забава в размер на 82 095,75 лв. Очаква
се решение на съда.
- Въз основа на Изпълнителен лист издаден на 19.08.2014г. от Районен съд Девин на основание
Съдебна спогодба по ГД №287 от 2012г. на Районен съд Девин и Изпълнителен лист издаден на
19.08.2014г. от Окръжен съд Смолян на основание Съдебна спогодба по ГД № 064 от 2012т. на
Окръжен съд Смолян е образувано изпълнително дело № 20147860401063 срещу Община Девин, по
което лицето дължи следните суми: Главница в размер на 20 472,48 лв. със законна лихва считано от
17.08,2012г. до окончателното изплащане, Главница в размер на 556 907,57 лв. със законна лихва,
считано от 21.07.2015г. до окончателното изплащане, 126 885,68 лв. неолихвяеми вземания
/мораторни лихви, обезщетения и т.н./ в полза на „РОДОПА ТРЕЙС” ЕАД, както и такси и
разноски в размер на 21 299,36 лв. Наложен е запор на сметките на Община Девин до размера на
сумата от по 50 000 лв. месечно.
Дело № 183/2015 за заведен иск в Арбитражния съд на БТПП от „Трейс Комерс“ ЕООД към „ТОП
КЪМПАНИ ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 201996108, приключи в полза на „Трейс Комерс“ ЕООД.
Сумата в размер на 19 210, 40 лева - главница, 8 115, 38 лв. - неустойки, както и разноските за делото
са платени на „Трейс Комерс“ ЕООД . Делото е прекратено.
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