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 30.06.2017 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 30.06.2017 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Акционерите, които притежават повече от 5 % от капитала на дружеството са: Николай Ганчев
Михайлов – 66, 97%, и „Галини Н“ ЕООД – 9%.
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 20.02.2017 г. Обединение „Горна баня“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа
договор за строителство на участък с дължина 1 471, 44 м и две подземни метростанции от
софийското метро, Втора обособена позиция от км 14+277,56 до км 15+749,00 по „Проект за
разширяване на метрото в София; Трета метролиния, бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир
Вазов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“ - Втори етап - Участък от км
11+966,34/11+941,33/ до км 15+749,00 с 4 метростанции. Възложител е „Метрополитен“ ЕАД.
Стойността на договора е в размер на 95 135 577,00 лева без ДДС. Финансирането е със средства от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура" 2014-2020 и местно съфинансиране. Срокът за изпълнение е 32
месеца.
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.
На проведеното на 16.06.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс
Груп Холд“ АД беше взето решение за промяна на одиторите във връзка с изпълнение на принципа
на ротация при избор на независимия одитор всъответствие с чл. 65, ал. 3 от ЗНФО. За независим
одитор на дружеството за 2017 г. е избрано одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД,
ЕИК 200876536.
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.
Търговско дело № 48/2015г. по описа на Окръжен съд – Смолян по заведен иск от „РОДОПА
ТРЕЙС” ЕАД, срещу Община Девин за неизплатени вземания на стойност 514 795,79 лева, от
които – 432 700,04 лв. – главница и лихви за забава в размер на 82 095,75 лв. Издаден е изпълнителен
лист №1/26.08.2016г с главница 386 086.39лв, лихви 82095.69лв., разноски 35362.93лв. и законната
лихва да окончателното изплащане на дълга.
„Трейс Комерс“ ЕООД е ищец по следните дела:
- Дело при АС на БТПП с № ВАД 97/16, срещу Агро Био Паур ЕООД гр. София с цена на иска
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