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Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга
съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на
дружеството. Той съдържа информацията по чл. PPI ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 1MMнI
ал. T от Закона за публичното предлагане на ценни книжа EЗППЦК)I както чл. POI ал. 1I т. O и 4 от
Наредба № O на Комисията за финансов надзорI чл.18T и чл. O4T от Търговския закон.
І. Обща информация за дружеството
Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 11M от ЗППЦК.
Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №O55/OMM5год.
Седалище и адрес на управление: гр.София 14MTI бул.Джеймс Баучер N:T1.
Адрес за кореспонденция: гр.София 14M8I ул. Никола Образописов № 1O.
Предмет на дейност:
Извършване на строително-монтажни работиX
Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство
Консултантски услуги
Търговска дейност
Отдаване под наем Eсублизинг)на дълготрайни активи.
Акционерен капитал:
O4 OMM MMM леваI разпределен в O4 OMM MMMбр. безналични поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лев всяка. Акциите на Трейс Груп Холд АД се търгуват на Българска
фондова борса от OT октомври OMMT г.
Обслужващи банки :
Уникредит Булбанк АД
МКБ Юнион Банк АД
Първа Инвестиционна Банка АД
Корпоративна Търговска Банка АД
Обединена Българска Банка АД
pG Експрес Банк АД
Банка Пиреос АД
Регистриран одиторI отговорен за одита: СОП „Ейч Ел Би България” ООД.
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ІI. Развитие на дейността
1. Предмет на дейност
Трейс Груп Холд АД е холдингово дружествоI което обединява браншово обвързани
дружества в строителния сектор. Дейността им е специализирана в отделни направления в
зависимост от капацитета и местоположението на съответното дружество. Централата на
холдинга е в гр.СофияI а седалищата на дъщерните дружества са разположени в
структуроопределящи региони на България - Стара ЗагораI ПловдивI БургасI ПлевенI ЯмболI
КърджалиI Смолян и Казанлък.
Холдингът успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюзI
изпълнява обекти от национално и регионално значениеI свързани със строителствоI
поддръжкаI реконструкцияI рехабилитация и възлагане на проекти от: транспортната
инфраструктура /пътищаI автомагистралиI летища и железопътна инфраструктура/I
благоустройствената инфраструктураI хидротехническото строителство и озеленяването на
околната средаI енергийната инфраструктураI високото строителство и прилежаща
инфраструктураI електронни съобщителни мрежи и съоръжения. рехабилитация I реконструкция
и строителство на пътищаI автомагистралиI летищаI изграждане на метростанции и
метроучастъциI ж.п. линии и съоръженияI градска инфраструктура и пътна маркировка.
Изпълнява консултантска и инженерингова дейностI управлява дружествени дялове и акции от
капитала на дружества от страната и чужбина.
Трейс Груп Холд АД покрива критериите за участие в международни процедури на
Организацията на Северноатлантическия договорI чрез Агенцията на НАТО по подръжката и
снабдяването. Дружеството притежава NCAGE-код на производител/доставчик/ от
кодификационната система на НАТО и уникален a-U-N-p-кодI който идентифицира
дружествотоI като доставчик на американското правителство на стоки и услуги. Този код се
ползва широко както от търговски дружестваI така и от федерални организации на САЩ при
подбора на партньори при осъществяване на частни и държавни проекти /и военни/ на
територията на всяка държава /където ще се осъществяват такива проекти. Дружеството е
включено в списъка с базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на
НАТО към Министерство на икономиката и енергетиката. Това дава право на участие в
процедури по Наредба за условията и реда за допускане на български физически или
юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на
Северноатлантическия договор /НАТО/I чрез Агенцията на НАТО по подръжката и
снабдяването /НАМСА/.
Холдингът притежава правото върху търговски марки ToACEI издадено от Патентно
Ведомство на Република България - удостоверение с регистрационен № 46P6M/18.11.OMM5г. и
удостоверение с регистрационен № 46P61/18.11.OMM5. На PM.11.OM11г. регистрацията беше
подновена за нов период от 1M години – до 14.1O.OMO1г.
Трейс Груп Холд АД е член на:
- Камарата на строителите в България
- Българската браншова камара "Пътища"
- Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
- Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Българска търговско-промишлена палата
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O

Резултати от дейността.

Структура на нетните приходи от продажби:
През OM11г. се наблюдава нарастване на приходите от дейността в сравнение с OM1Mг. с
V.4TB. Разгледана по видове приходи обаче тази тенденция е различна. Увеличават се приходите
от СМР услуги от строителни договориI а приходите от управление на обектиI материали и наеми
на ДМА бележат спад в абсолютна стойност в сравнение с предходната година.

2011г.

Относителен
дял 2011г.

2010г.

Относителен
дял 2010г.

2009г.

Относителен
дял 2009г.

Продажби на стоки в т.ч.

263

0.17%

14 719

10.13%

10 867

11.50%

Продажби на стоки

263

Продажби на услуги в т.ч.
Продажби на услуги по управление на
обекти

6 010

Услуги по дългосрочни договори в т.ч.

151 881

Услуги по СМР договори

151 881

Други приходи в т.ч.
Продажби на материали

14 719
3.78%

6 010

871

7 353

10 867
5.06%

7 353
95.51%

122 267
925

84.17%

78 293

82.83%

78 293
0.64%

5

0.00%

11

0.01%

Продажби на наеми

557

0.35%

910

0.63%

Неустойки

112

0.07%

Отписани задължения

32

0.02%

Други

165

0.10%

4

159 025

100.00%

145 264

Общо

4.46%

4 213

122 267
0.55%

4 213

1 151

1.22%

1 078

1.14%

73

0.08%

94 524

100.00%

0.00%
100.00%
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С най-голям спад са приходите от стоки. Като стоки дружеството отчита активиI отдадени
на финансов сублизинг на дъщерните си дружества. Инвестиционната политика на холдинга е
най-силна през OMM8I OMMV и OM1Mг.I когато са отчетени високи стойности на този вид приход.
През годината се запазва относителният дял на видовете приходи в структурата на нетните
приходи от продажбиI от които с най-значителен дял са приходите от услуги от СМР договори.
Основните обектиI формирали резултата през OM11год. са:
1.
O.

P.

4.

6.
5.
T.
8.

Допълнително проектиране и строителство на Автомагистрала Тракия ЛОТ O „Стара
Загора-Нова Загора от кмO1MH1MM до км O41HVMM”
Разширение на Софийското Метро-Първи диаметърI участък „ж.к.Младост 1 EМС1P)бул,Цариградско шосе EМС1V) с подземен паркинг с дължина O.15Mкм и O
Метростанции
Разширение на Софийското Метро-Втори диаметър от пътен възел Надежда до
бул.Черни връх-обособена позиция II –бул.”П.Евтимий”- бул.”Черни връх” с дължина
O.6км и P метростанции
ЛОТ 1P :Рехабилитация на път III-5MT1 Чифлик-Г.Крепост-Стремци-Черноочене от км
OH68M до км 1TH865I на път III-5VT Дъбовец-разклон Малки Воден от км PMHM5M до км
P4HT1T и на път III-66P Чирпан-Димитровград от км OVHMMM до км P1HT4OI области
Кърджали и Хасково
Рехабилитация на Път I-6I Участък „Мъглиж-Гурково” от км.P5OH4PPX участък
„Гурково-Сливен” от кмP5OH4PP до кмP8THPM
Подобрение на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч
ЛОТ 1M: Рехабилитация на път III-565 п.к. с път II-56 до с.Шишманци от км MHMMM до
км 1THMMMIобласт Пловдив – 5 448 хил.лв
Изграждане на водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден проект
за град София- Етап O
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Структура на финансовите приходи
Финансовите приходи намаляват със T.8B в сравнение с предходната година. Разгледани по
видове увеличение бележат приходите от лихви по търговски заеми и сметкиI а намаляват в
абсолютна стойност приходите от депозитиI търговски вземания и лизингови договори.
Вид приход

Относителен
дял 2011г.

2011г.

Относителен
дял 2010г.

2010г.

Относителен
дял 2009г.

2009г.

Приходи от лихви в т.ч.

2 856

80.81%

2 896

75.55%

1559

96.89%

по търговски заеми

1 329

37.61%

1 036

27.03%

881

54.75%

по лизингови договори

1 475

41.74%

1 576

41.12%

494

30.70%

по депозити

6

0.17%

45

1.17%

1

0.06%

по сметки

9

0.25%

4

0.10%

1

0.06%

37

1.05%

235

6.13%

182

11.31%

655

18.53%

770

20.09%

8

0.23%

1

0.03%

3

0.19%

15

0.42%

166

4.33%

47

2.92%

по търговски вземания
От операции с финансови
инструменти
Положителни курсови разлики
Други финансови приходи
Общо

3 534

100.00%

3 833

100.00%

1 609

100.00%

През OM11 год. се запазва структурата на финансовите приходиI като с най-голям дял са
приходите от лихви. От тях 41.T4B са лихви по лизингови договори. Продължава политиката на
Трейс Груп Холд АД за преотдаване активи на дъщерни дружества при условията на финансов
сублизинг. Значителен е и делът на лихвите от търговски заеми- PT.61B. Практика за дружеството
е да кредитира дъщерните си дружества с оборотни средства. В Годишния финансов отчет е
представена подробна информация за отпуснатите кредити от дружеството.
Като операции от финансови инструменти е отчетен приход от дивидент от Авуста Трейс
ЕООД.
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Структура на разходите по икономически елементи
Разходите по икономически елементи нарастват спрямо OM1Mг. с PM.MOBI като запазат
оносителния си дял по видове.

2011г.

Относителен
дял 2011г.

2010г.

Относителен
дял 2010г.

2009г.

Относителен
дял 2009г.

307

0.2%

320

0.3%

442

0.6%

145 557

95.2%

112 663

95.8%

73 405

94.6%

730

0.5%

721

0.6%

618

0.8%

Разходи за заплати и осигуровки на персонала

4 098

2.7%

3 647

3.1%

2 914

3.8%

Обезценка на активи

1 602

1.0%

600

0.4%

238

0.2%

230

0.3%

152 894

100.0%

117 589

100.0%

77 609

100.0%

Вид разход
Използвани суровиниH материали и консумативи
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации

Други разходи
Общо разходи
по икономически елементи

Хил.лв

В разходите по икономически елементи основен дял заемат разходите за външни услуги- С
най-голям дял са разходите за външни услуги- V5.OB. В основната си част те представляват
разходи от подизпълнители по СМР договори. Въпреки увеличението им в абсолютна стойност
от 11O 66P хил.лв EOM1Mг.) на 145 55T хил.лв.EOM11г.)I относителният им дял в общите разходи за
дейността е почти еднакъв.
С оглед преразгледаната през OMMV година счетоводна политика по отношение
амортизационните срокове на активитеI при разходите за амортизация се наблюдава тенденция
към намаляване на относителния им дял – M.5B през OM11г. спрямо M.6B през OM1Mг.
Разходите за възнаграждения на персонала нарастват в абсолютен размер спрямо OM1Mг.I но
относителният им дял в общите разходи за дейността намалява от P.1BEOM1Mг.) на O.TB EOM11г.)
През OM11г. ръководството на дружеството взема решение за обезценка на активи на обща
стойност 1 6MO хил.лв.I включващи вземания от клиенти на стойност P5T хил.лв. и инвестиция в
6
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размер на 1 O45 хил.лв. Решението за обезценка на инвестицията е взето поради отрицателна
стойност на собствения капитал на Трейс Пловдив ЕООД за OM11г.I наличие на индикации за
ниска възвращаемост на инвестицията и занижени очаквания за генериране на входящи парични
потоци за дружеството-майка в близкото бъдеще.
Другите разходи за дейността включват разходи за командировкиI представителни разходиI
разходи за даренияI начислени глоби и неустойки. При тях не се наблюдават съществени
изменения в сравнение с предходен период.

Структура на финансовите разходи
Структура на финансовите разходи
Финансовите разходи през OM11г. нарастват с P.56B в сравнение с тези от OM1Mг.
С най-голям дял от финансовите разходи са разходите за лихвиI в частност лихвите по лизингови
договори. През OM11г. Трейс Груп Холд АД продължава изпълнението на сключените лизингови
договори от OMM8г. - OM1Mг. с „Интерлийз” ЕАДI „Интерлийз Ауто” АДI Хипо Алпе Адриа
Лизинг ООД и Уникредит Лизинг АД. През ходината са влезли в сила нови договори за лизинг
със Сожелиз България ЕООД на стойност 14T хил.евро.
Хил.лв
Вид разход
Разходи за лихви в т.ч.
по търговски заеми
по заеми от финансови предприятия
по лизингови договори
по търговски задължения
Отрицателни курсови разлики
Други финансови разходи
Общо

Относителен
дял 2011г.

2011г.

-

Относителен
дял 2010г.

2010г.

Относителен
дял 2009г.

2009г.

2 116

83.64%

1 889

77.32%

1 404

80.37%

108

4.27%

287

11.75%

304

17.40%

684

27.04%

236

9.66%

234

13.39%

1 330

52.57%

1 185

48.51%

574

32.86%

6

-0.24%

181

7.41%

292

16.71%

6

0.24%

7

0.29%

4

0.23%

408

16.13%

547

22.39%

339

19.40%

2 530

100.00%

2 443

100.00%

1 747

100.00%
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С най-голям ръст в сравнение с OM1Mг. са разходите по заеми от финансови предприятия.
За OM11г. делът на разходите за лихви по кредити към финансови предприятия в общите
финансови разходи е OT.M4BI но ръстът им спрямо предходната година е 18VB. Това се дължи на
ползвания по-голям привлечен ресурс за дейността от финансови институции за сметка на
намаляване на този по търговски заеми и търговски задължения спрямо предходната година.
Дружеството обслужва P броя краткосрочни кредити- O бр. револвиращи от Уникредит Булбанк
АД на стойност 5 MMM хил.лв и 8 MMM хил.лв. и 1 бр. кредитна линия от МКБ Юнион Банк АД в
размер на 4 MMM хил.лв. Към P1.1O.OM11г. общият размер на усвоените средства от кредити от
банки е 11 68V хил.лв.
Трейс Груп Холд АД е и съкредитополучател по договор за овърдрафт с ПИБ АДI средствата по
който се усвояват от Пи Ес Ай АД- дъщерно дружество. Срокът на ползване на всички кредитни
линии изтича през OM1Oгодина.
Персонал
През OM11г. числеността на персонала в дружеството е TM души по сключени трудови
договори.

Общо наети лица
Ръководни служители
Аналитични специалисти
Приложни специалисти
Помощен персонал
ПерсоналI зает с услуги
Оператори на машини,съоръжения
Нискоквалифицирани работници

Списъчен брой към P1.1O.OM11
TM
1T
O4
1M
5
4
5
5
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P. Финансово-счетоводен анализ. Финансови показатели
Счетоводна политика
Финансовият отчет на Трейс Груп Холд АД е изготвен в съответствие с изискванията на
Международните стандарти на финансови отчетиI одобрени от Европейския съюз. Дружеството
продължава изпълнението на същата счетоводна политика от OM1Mгодина. Спазени са основните
принципи на Закона за счетоводството и изискваниятаI определени от Международните
счетоводни стандарти. Дружествата от групата на Трейс Груп Холд АД ползват Индивидуален
сметкоплан и единна счетоводна политика.
Финансови показатели и коефициенти
Цел на всяко дружество е да организира дейността си такаI че да извлича максимален
икономически ефект. Паричния измерител на този ефект е печалбата. През текущата година
дружеството приключва с финансов резултат печалба в размер на 6 O46 хил.лвI което
представлявa намаление от 54B в сравнение с OM1Mг. Общо приходите бележат ръст от VB
спрямо миналата годинаI а общо разходите – OVB. Това означаваI че дружеството реализира
своите приходи I влагайки по-голям ресурс в сравнение с предходната година.
Състоянието на финансовата OM11г. намира изражения в следните икономически показатели:
№
1
O
P
4
5
6
T
8
V
1M
11
1O
1P
14
15
№
1
O
P
4
5
6
T
8
V
1M

Показатели
Дълготрайни активи /общо/
Краткотрайни активи в т.ч.
Материални запаси
Краткосрочни вземания
Краткосрочни финансови активи
Парични средства
Обща сума на активите
Собствен капитал
Финансов резултат
Дългострочни пасиви
Краткосрочни пасиви
Обща сума на пасивите
Приходи общо
Приходи от продажби
Разходи общо
Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
На приходите от продажби
Ефективност:
На разходите
На приходите
Ликвидност:
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност

OM11 г.
Стойност
5M T81
T6 68T
1
44 1VP
1V P4V
1P 144
1OT 468
5T PTO
6 O46
8 M4P
6O M5P
TM MV6
16O 55V
15V MO5
155 668

OM1M г.
Стойност
45 44P
V5 5O6
O PV1
5V M5O
OV 56O
4 5O1
14M V6V
51 TM4
1P 654
16 68M
TO 585
8V O65
14V MVT
145 O64
1PP VPM

OM11 г.
Стойност

OM1M г.
Стойност

Разлика
Стойност
5 PP8
E18 8PV)
EO PVM)
E14 85V)
E1M O1P)
8 6OP
E1P 5M1)
5 668
ET 4M8)
E8 6PT)
E1M 5PO)
E1V 16V)
1P 46O
1P T61
O1 TP8

B
1OB
-OMB
-1MMB
-O5B
-P5B
1V1B
-1MB
11B
-54B
-5OB
-15B
-O1B
VB
VB
16B

Разлика
Стойност
B

M.11
M.M5
M.MV
M.M4

M.O6
M.1M
M.15
M.MV

EM.16)
EM.M5)
EM.M6)
EM.M5)

-5VB
-4VB
-4OB
-58B

1.M4
M.V6

1.11
M.VM

EM.MT)
M.M6

-6B
TB

1.O4
1.O4
M.5O
M.O1

1.PO
1.O8
M.4T
M.M6

EM.M8)
EM.M5)
M.M5
M.15

-6B
-4B
1OB
O4MB
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11
1O

Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

M.8O
1.OO

M.58
1.TP

M.O4
EM.5M)

41B
-OVB

Показателите за рентабилност Eдоходност) са важен критерий за икономическата
ефективност на предприятието. Като количествени характеристики на ефективността на
приходите от продажбиI на собствения капиталI на реалните активи и пасиви на дружествотоI те
са предмет на инвеститорския интересI тъй като показват темповете на възвращаемост на
капитала. Намаляването на печалбата през OM11г. е предпоставка за понижаване нивата на
показателите спрямо предходната годинаI но техните стойности остават положителни величини
на едни добри равнища. Рентабилността на собствения капитал измерва величината на
балансовата стойност на 1лв. собствен капитал и достига M.11 през OM11г.
Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между
приходите и разходите на дружеството. Основните факториI които влияят върху промяната им е
изменение в структура на приходите и разходите. Наблюдава се намаляване стойността на
ефективността на приходите в сравнение с тази на разходите спрямо OM1Mг. На практика за
дейността срещу 1.M4 лв. приходи стоят M.V6 лв. разходи.
Покзателите за ликвидност са от съществено значение за анализ и оценка на дейността
на дружествотоI тъй като изразяват способността му да обслужи своевременно дълговете си с
наличните активи. Разглеждайки я в динамичен аспектI ликвидността предполага да се отчете
способността разполагаемото имущество на предприятието да се превърне в ликвидни активи.
Коефициентът на обща ликвидност за OM11гI изчисляващ се като съотношение между
краткотрайните активиI които са в размер на T6 68T х.лв. и краткосрочните задължения - в размер
на 6O M5P хил лв.I е на стойност 1.O4. По-високите нива на коефициента осигуряват по-добри
възможности на предприятието да плати текущите си задължения с достатъчно сигурност. При
стойност над единицаI степента на риска предприятието да изпадне в състояние на
невъзможност за покриване на задълженията си е твърде малка.
Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те
характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторитеI т е.
степента на използване на привлечен капитал. Коефициентът на финансова автономност е
съотношение между собствения капитал и общата сума на пасивите. През OM11г. се наблюдава
увеличение на фин.автономност с 41 B в сравнение с тази през OM1Mг.
Коефициентът на задлъжнялост показва колко задължения са отчетени на един лев собствен
капитал. Наличието на задлъжнялост не е негативен показателI ако дружеството умело използва
привлечените си средства и не понася санкции при изпълнението на своите довори.
От направения анализ е видноI че финансовата година е успешна за Трейс Груп Холд АД.
Не може да не се отбележи фактътI че дружеството работи в средаI повлияна от състоянието на
икономическите процеси в Европа и света. Ниският ръст на доходите в страната индиректно
влияе върху строителния браншI който се финансира главно от обществени средства.
Покачването на цените на основните строителни материали и услугиI цените на горивата Eсветли
и тъмни намалява рентабилността на дългосрочните проектиI които дружеството изпълняваI тъй
като се променят първоначално заложените в бюджета цени. Забавяне разплащането на средства
от възложители и ползването на скъп привлечен ресурс също дават своето отражение върху
дейността. На практика се увеличават разходитеI които дружеството извършва за реализиране на
единица приход. Това от своя страна намалява равнището на оперативната печалба. Въпреки това
стремежът на ръководството е насочен към развитие на бизнесаI включително чрез
диверсификация на предлаганите услуги и постигане на по-високи резултати през следващата
година и в дългосрочен план.
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Отговорност на ръководството:
Ръководството потвърждаваI че е прилагало последователно адекватна счетоводна
политика.
Ръководството също така потвърждаваI че се е придържало към действащите МССX
МСФОI като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистриI за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности
4. Инвестиционен портфейл
Инвестиции в дъщерни предприятия
Вид
Пи Ес Ай АД
Строителна компания Трейс АД
ПСФ Мостинженеринг АД
УСМ АД
Трейс-Бургас ЕАД
Августа Трейс ЕООД
Родопа Трейс ЕООД
Стройинженеринг Казанлък ЕООД
Инфрастрой ЕООД
Трейс- Пловдив ЕООД
Трейс Кърджали АД
Трейс Билд ЕАД
Пътна сигнализация и съоръжения ЕАД
Трейс Комерс ЕООД
Трейс Интернешънъл ЕООД
Трейс Холидей ЕООД
Трейс Роудс ЕАД
Трейс Транс ЕООД
Трейс Своге ЕООД
Обезценка инвестиция в Трейс Пловдив ЕООД
Общо

P1.1O.OM11 г.
размер
стойност
V8.MOB
O 6T6
65.MMB
PV
VT.68B
1 61O
VV.6VB
8 M55
1MM.MMB
O5M
1MM.MMB
1P
1MM.MMB
1TM
1MM.MMB
OTM
1MM.MMB
4M8
1MM.MMB
1 O45
V6.15B
1 O5M
1MM.MMB
1 PMM
1MM.MMB
15M
1MM.MMB
5
1MM.MMB
1 PMM
1MM.MMB
5 M6O
1MM.MMB
5M
1MM.MMB
1 MM1
1MM.MMB
1
E1 O45)
OP 61O

размер
VTB
65B
V6B
V6B
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
VMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB
1MMB

P1.1O.OM1M г.
стойност
TPP
PV
1 M5M
T46
O5M
1P
1TM
OTM
54
1 O45
45M
1 PMM
15M
5
1 PMM
5 M6O
5M
1 MM1

1P 888

През OM11година Холдингът учредява ново дъщерно дружество Трейс Своге ЕООД с
предмет на дейност: „СтроителствоI текущ ремонт и поддържане на автомагистралиI
пътища,улициI градски и общински комуникации и инфраструктурите около тяхI поддържане на
пътищаI пътни принадлежности и съоръженияI производство и продажба на всички видове
строителни материалиI проектанско-инженерингова и търговска дейност в страната и чужбинаI
всички видове услуги със строителна и друга техникаI товари и всякакви други дейностиI
незабранени със закон.”
На MO.M5.OM11г. е увеличен капитала на ПИ ЕС АЙ АД с непарична вноскаI
представляваща Асфалтова база ULTIMAP OTMMВ5 ЕO5MLI при условията на чл.1V4I ал.4 от ТЗI на
стойност 1 V4P 1MM/един милион деветстотин четиридесет и три хиляди и сто/ леваI чрез
издаване на нови 4P 18M /четиридесет и три хиляди сто и осемдесет/ броя обикновени поименни
акции с номинална стойност 45 /четиридесет и пет/ лева всяка. Всички акции са записани от
„Трейс Груп Холд” АД.
11

TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Годишен доклад за дейността за O011 г.

На O1.MT.OM11г. с вписване № OM11MTO11454M4 в Търговския регистър в партидата на
„Трейс Кърджали” АД е вписана промяна на капитала на дружеството. Трейс Груп Холд АД
участва в увеличението на капитала с 8MM хил.лв. I чрез записване и заплащане на 8MM хил. броя
обикновени поименни акцииI всяка с номинал от един лев.
Капиталът на УСМ АД е увеличен на M5.1M.OM11г. чрез издаване на P 654 61O бр.
обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност O /два/ лева всяка като
всички акции са записани от Трейс Груп Холд АД.
Трейс Груп Холд АД като едноличен собственик на „Инфрастрой” ЕООД взема решение
за увеличение на капитала на дружеството с P54 хил.леваI чрез записване на 1TT нови дяла с
номинална стойност O MMM/ две хиляди/ лева всеки. Увеличението е вписано в Търговския
регистър на O1.11.OM11г.
На PM.1O.OM11г. в Търговския регистър е вписани следната промяна относно увеличение на
капитала на ПСФ Мостинженеринг АД. Капиталът на дружеството се увеличава при условията на
чл. 1V4I ал. 4I с 561 5P5 лв. чрез издаване на 561 5P5 броя обикновени поименни налични акции с
право на един глас с номинална стойност от 1 лв. всякаI като увеличението се поема изцяло от
„Трейс Груп Холд” АД.
В края на OM11г. е извършена обезценка на инвестицията в Трейс Пловдив ЕООД в размер
на 1 O45хил.лв. Решението за обезценка на инвестицията е взето поради отрицателна стойност на
собствения капитал на Трейс Пловдив ЕООД за OM11г.I наличие на индикации за ниска
възвращаемост на инвестицията и занижени очаквания за генериране на входящи парични
потоци за дружеството-майка в близкото бъдеще

Инвестиции в асоциирани предприятия
Вид
Техностройинженеринг VV АД
Общо

P1.1O.OM11 г.
размер
стойност
PPB
PO
PO

P1.1O.OM1M г.
размер
стойност
PPB
PO
PO

Търговските взаимоотношения между Трейс Груп Холд АД и дружества от
икономическата група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени
никакви преференции или облекчения на базата на товаI че са свързани лица.
5. Дивидентна политика
Политиката за разпределение на дивиденти е следствие на политиката за разпределение на
печалба на дружеството. Съветът на директорите считаI че печалбата на дружеството основно
трябва да се инвестира в нови мощностиI необходими за постигане на ефективност при
осъществяване на дейността и за подобряване на производствената и технологична обезпеченост
на дъщерните дружества.
Основен ангажимент на корпоративното управление на Трейс Груп Холд АД е
повишаване на доверието на акционерите и част от този ангажимент представлява разпределение
на дивидент с цел удовлетворяване на техните очаквания. Висшият мениджмънт на компанията се
стреми да взема балансирани решения по отношение на дивидентитеI съобразявайки се с
разполагаемите ресурсиI икономическата обстановка и желанията на акционерите.
През OM11г. беше разпределен дивидент от финансовия резултат за OM1Mг. в размер на 5T8
V4T.PT лв.I което представлява O6IPO ст. на акция.
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6. Система за управление на качеството
Системата за управление на процеситеI оказваща влияние върху качествотоI околната
средаI здравето и безопасността при работа в Трейс Груп Холд АД обхваща: Изпълнение на
проекти в БългарияI участие в международни търгове в страната и чужбина. СтроителствоI
поддръжкаI реконструкцияI рехабилитация и възлагане на проекти от: транспортната
инфраструктура /пътищаI автомагистралиI летища и железопътна инфраструктура/I
благоустройствената инфраструктураI хидротехническото строителство и озеленяването на
околната средаI енергийната инфраструктураI високото строителство и прилежаща
инфраструктураI електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Консултантска и
инженерингова дейност. Придобиване и управление на дружествени дялове и акции от капитала
на дружества от страната и чужбина.
Основните направления на работата с цел усъвършенстване на СУК са следните:
-

Участие в изготвяне на бизнес програмата на дружествотоX

-

Прилагане на изискванията на IpO VMM1:OMM8 при управление на качеството в Трейс
Груп Холд АДX

-

Обучение на персонала за прилагане на изискванията на интегрираната системаX

-

Подготовка на входните данни и провеждане на Преглед на ръководството на СУК
на Трейс Груп Холд АДX

-

Изпълнение на Програмата за вътрешни одити

-

Доказване на съответствието на системата с изискванията по отношение на
качествотоI околната средаI здравето и безопасността при работа в договорни
ситуации.

Бизнес програмата на дружеството е изготвена и утвърдена през първата половина на
OM11г. Целите по качеството за OM11г. са определени по звена и за дружеството като цяло.
Набелязани са основни насоки за усъвършенстване на системата през OM11г. и е разработена
програма за одити.
През м. юли OM11г. е проведен ресертифициращ одит на Интегрираната система за
качествоI в резултат на който Трейс Груп Холд АД получи: Сертификат № QMp/11141/BG/o от
11.MT.OM11г. в съответствие с IpO VMM1:OMM8X Сертификат № EMp/1114O/BG/o от 11.MT.OM11г. в
съответствие с IpO 14MM1:OMM4X Сертификат № OepMp/1114P/BG/o от 11.MT.OM11г. в
съответствие с OepAp 18MM1:OMMT.
Трейс Груп Холд АД счита опазването на неприкосновеносттаI здраветоI правата и
благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и
фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност и в подкрепа на това
в края на OM11г. предприема действия по подготовка за внедряване на Системата за социална
отговорност pA 8MMM. След преглед на системата от C.I.p.E. – Network Lavoro Etico през м. януари
OM1Oг. дружеството получава сертификат № 168I pA 8MMM Applicant ptatus.
През OM11 г. започнаха проучвания за внедряване на специализиран софтуер за
интегрирано управление на бизнес процесите. ПроектътI по който в момента се работиI включва
избор на софтуер и избор на внедрител на такава система. Внедряването на такъв софтуер би
позволило подобряване на организацията на изпълнение на бизнес дейноститеI повишаване на
конкурентоспособносттаI както на холдинговото дружествоI така и на дъщерните дружества.
Подготвен беше и проектI с който кандидатствахме за финансиране на внедряването на такъв
софтуер по европейски програми.
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T. Защита на околната среда
Трейс Груп Холд АД прилага международните стандарти за управление на околната среда.
За групатаI нейното устойчиво развитиеI конкуретноспособност и икономически просперитетI са
тясно свъзрани с глобалните усилия за защита на околната среда. Корпоративното ръководство
на Трейс Груп Холд АД оценява важността от запазването на еко баланса в природата и
приоритетно извършва мероприятия по намаляване на вредните въздействия в околната среда
при извършване на дейността си. Всички производствени съоръжения /трошачни инсталацииI
асфалтови базиI инсталации за каменно брашно и др./ са осигурени с филтриращи инсталации
за улавяне на вредните емисииI отделяни при работа и са съобразени с изискванията на
контролиращите органиI които следят за опазването на околната среда. Постепенно се поднови
техническото оборудване и автомобилния парк в структурата. Специализираните машини и
камиони отговарят на европейските и световни стандарти за опазване на околната среда.
Всички дружества от групата на ТрейсI включително и Трейс Груп Холд АДI притежават
сертификат IpO 14MM1:OMM4 C OepAp 18MM1:OMMT за околна средаI здраве и безопасност на труд.
Ръководството е идентифициралоI описало и осигурило с ресурси и информация всички
процесиI оказващи влияние върху качествотоI околната средаI здравето и безопасността при
работа в съответствие с изискванията на посочените стандарти.
Същите подлежат на управлениеI насочено към непрекъснато подобрение и ефективност.
Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процеситеI дейностите и материалитеI
които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.
Дружеството предпочита изполването на местни ресурси при производството и строителствоI с
което се съкращават разходите за извозванеI а от там се предотвратява и замърсяването на
околната среда.
Трейс Груп Холд АД стриктно спазва екологичното законодателство по отношение на
производството на строителни материалиI депонирането на строителни отпадъци и
предотвратяване на ерозия на почвите при земно-изкопни работи.
8. Рискови фактори

Политически риск
Политическите рискове са свързани с евентуално възникване на вътрешнополитически
сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство. Този риск е свързан с
възможността правителството на една държава внезапно да смени политиката си и в резултат на
това средатаI в която работят дружествата да се промени неблагоприятноI а инвеститорите да
понесат загуби.
Дейността на Трейс Груп Холд АД е в пряка зависимост от държавния бюджетI бюджета
на общините и международните спогодби за финансиране на проекти. Забавените разплащания
на държавата към инфраструктурните дружества оказват негативно влияние върху ликвидността и
финансовите им резултати. Повишава се вътрешнофирмената задлъжнялостI което е сериозен
риск за всички компании в сектора.

Валутен риск
По своята същност валутният риск представлява рискът от покачване или понижаване на
валутните курсовеI водещи до формиране на печалби/загуби от преоценка на приходите и
разходите в акционерното дружество. Поради фиксирания курс на лева към еврото този риск
понастоящем се смята за сравнително нисък. За базиран на друга валута инвеститор валутният
риск от колебанията в обменния курс между базовата му валута и българския лев се ограничава от
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промените на обменния курс на базовата му валута и еврото. По отношение на валутния риск
България предлага параметриI близки до тези на страните членки на ЕС.

Инфлационен риск
Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на
цените в икономикатаI в следствие на което намалява покупателната способност на местната
валута. През последните годиниI в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политикаI
инфлацията в България бе поддържана на сравнително ниско равнище и очакванията са тя да
остане такава и през следващите години.
За строителният бизнес от особено важно заначение са равнищата на цените на
основните суровини и материалиI най-вече битумI дизелI инертни материалиI арматураI циментI
които са от особена важност при формиране на резултата при дългосрочните строителни
договори. През OM1Mг. се наблюдава плавно покачване в цените на основните суровини в
сравнение с OMMV год

Лихвен риск
Лихвеният риск представлява рискът от неблагоприятна промяна на лихвените равнищаI
което рефлектира върху лихвените разходи от една страна и до възможни затруднения в
кредитиранетоI от друга. Той е пряко свързан с инфлационните процеси. През OM1M г. се
наблюдава тенденция на запазване на високи лихвени равнища. За Трейс Груп Холд АД
влиянието на лихвения риск през текущата година е по отношение на сключените договори за
лизинг и банковите услугиI свързани с ползване на кредити и издаване на банкови гаранции.
През OM1Oгод. цената на финансовите услуги ще запази своето значение за дружеството.
Разходите за банкови гаранции и финансов лизинг ще заемат висок относителен дял във
финансовите разходи и ще влияят значително върху финансовия резултатI предвид планираните
обеми на работа през следващата година.

Секторен риск
Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и
паричните потоциI агресивността на мениджмънтаI силната конкуренция на външни и вътрешни
производители и др.
По отношение дейността на Трейс Груп Холд АД секторният риск се изразява в трайното
навлизане на чужди фирми в строителния бранш в страната.
Повишената конкуренция обаче е стимул за развитие на всяка една организация. В
изострени конкурентни условияI Трейс Груп Холд АД се определя като водеща строителна
структураI която е еталон за професионализъмI качествоI бързинаI и в която работят доказани
специалисти от различни области.

Фирмен риск
Фирменият риск е свързан с характера на основната дейност на дружествотоI с
параметрите и организацията на производствено-технологичния процесI с обезпечеността с
финансови резултати и с др. фактори. Влиянието на този риск върху дейността на дружеството
зависи от професионалните качества на мениджмънта. За неговото минимизиране се разчита на
повишаване ефективността от вътрешнофирмено планиране и прогнозиранеI които ще осигурят
възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково
събитие.
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ІII. Важни събитияI настъпили от началото на годината
Като важни за дружеството събития определяI настъпили след датата на изготвяне на
финансовия отчет:
1.
Подписан Рамков договор с Корпоративна Търговска Банка АД за предоставяне на
банкови гаранции на стойност 1M млн. лева в края на месец януари OM1Oг.
2.
Преобразуване чрез вливане на Трейс Билд ЕАД в Трейс София ЕАД на
O5.M1.OM1Oг.. В резултат на вливането приемащото дружество Трейс София ЕАД продължава
дейността си като акционерно дружествоI а преобразуващото се дружество Трейс Билд ЕАД
прекратява съществуването си като отделно юридическо лицеI без да се извършва ликвидация.
Приемащото дружество Трейс София ЕАД по силата на закона става универсален правоприемник на
цялото имущество на преобразуващото се дружество Трейс Билд ЕАДI като всички активи и пасиви на
Трейс Билд ЕАД преминават върху Трейс София ЕАД.
IV. Научноизследователска и развойна дейност
Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.
V. Информация по реда на Tърговския закон
1. Собствени акции. Обратно изкупуване
Дружеството не притежава собствени акции. През OMMVг. е взето решение за обратно
изкупуване на акции от капитала на Трейс Груп Холд АД. Към P1.1O.OM11г. правото за обратно
изкупуване на акции не е упражнено.
O. Информация за членовете на Съвета на директорите
Трейс Груп Холд АД има едностепенна система на управление със Съвет на директоритеI
състоящ се от T члена:
Николай Ганчев Михайлов- Председател на СД
Цветан Иванов Цонев- Член на СД
Иван Димитров Христов –Член на СД
Манол Пейчев Денев- Член на СД
Мирослав Калчев Манолов- Член на СД
Антон Николов Дончев- Член на СД
Мария Георгиева Каварджикова- Член на СД
Дружеството се представлява и управлява от Николай Ганчев Михайлов и Цветан Иванов
Цонев- Изпълнителни директориI заедно и по отделно.
Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД управлява холдинга и решава всички
въпросиI свързани с дейността I с изключение на онезиI които са в правомощията на Общото
събрание на акционерите.
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Членовете на Съвета на директорите се избира от Общото събрание на акционерите с
мандат от 5 години.
Съветът на директорите определя визиятаI целите и стратегиите на дружествотоX
установява политиката на дружеството в областта на рискаX установява системи за управление на
риска и за вътрешен одитX отговаря за създаването на финансово-информационната система на
дружествотоX одобрява бизнес план на дружествотоX определя политиката на дружеството по
отношение на разкриването на информация и връзки с инвеститоритеX писмено определя
структуратаI обхвата от задачиI начин на функциониране и процедури за отчитане.
ИнформацияI относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от
членовете на СД
Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва:
Брой акции
Николай Ганчев Михайлов

Стойност

1V 4VO MMM

B Дял

1V 4VO MMM

8M.55B

Цветан Иванов Цонев

55 T81

55 T81

M.OPB

Манол Пейчев Денев

P6 T4M

P6 T4M

M.15B

Мирослав Калчев Манолов

OO MMM

OO MMM

M.MVB

Иван Димитров Христов

M

M

M.MMB

Антон Николов Дончев

M

M

M.MMB

Мария Георгиева Каварджикова

M

M

M.MMB

За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват
акции и облигации на дружеството.
Избраният от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и
безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение
функционирането на дружеството
Членовете на СД не участват в търговски дружества като неограничено отговорни
съдружнициI освен посочените в горната таблица
Към P1.1O.OM11г. членовете на СД участват в управлението или притежаването на над O5
B от капитала на други дружества както следва:
Дружество
Трейс Груп Холд АД

СК Трейс АД
УСМ АД

Николай
Михайлов
Председател на СДI
Изпълнителен
директорI
притежава 88I6 B
от капитала
Притежава P5B от
капитала

Цветан
Цонев

Манол
Денев

Иван
Христов

Мирослав
Манолов

Член на СДI Член на СД
Главен
изпълнителен
директор

Член на СД

Член на СД

председател на
СДI
Изп.
директор

Член на СД
Председател
на СД
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Августа Трейс
ЕООД
ПСФ Мостинженеринг
АД
Родопа Трейс" ЕООД

управител
Председател
на СД
контрольор

Трейс Бургас ЕАД
Пътна сигнализация
съоръжения ЕАД
Инфрастрой ЕООД

Председател
на СД
Председател
на СД
управител

и

Трейс Кърджали АД

Председател на СД

Трейс
Интенешънъл
ЕООД
Трейс Холидей ЕООД
Трейс Билд ЕАД

Член на СД
Контрольор
Управител

Председател на СД

Член на СД

Трейс София ЕАД
Трейс Роудс ЕAД

Член на СД
Председател на СД Член на СД

Трейс Ал Джунеби ООД
Саут Хил ЕООД

Инжпроект ООД

Химколор АД

Галини ЕООД
Галини – Н
ЕООД
Алит – ЦТ Цоневи и сие
СД

Управител
Управител
Притежава 1MM B
чрез „Галини-Н”
ЕООД
Притежава пряко
OMB
и
чрез
„Галини
–Н”
ЕООД - 8MB
Председател на СД
Притежава 85 B
чрез „Галини – Н”
ЕООД
Едноличен
собственик
и
управител
Едноличен
собственик
и
управител
Неограничено
отговорен
съдружник и
управител

Орфеос ООД
Туристическо дружество
Сърнена гора
СБАЛ – Гръбначен център
АД

Съдружник и
управител
Член на УС
Член на СД

През м. януари и февруари OM1Oг. са вписани следните промени в състава на Съвета на
директорите на Трейс София АД и Трейс Роудс ЕАД:
1. Николай Ганчев Михайлов е освободен от състава на СД на Трейс Роудс ЕАД
O. Цветан Иванов Цонев е избран за член на СД на УСМ АД.
P. Мирослав Калчев Манолов е освободен от състава на СД на Трейс София и е избран за
член на СД на Трейс Роудс ЕАДX
4. Манол Пейчев Денев е избран за Изпълнителен Директор на Виор Велика Морава АД
БелградI Сърбия.
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Членовете на Съвета на директорите - Антон Дончев и Мария Каварджикова не участват в
управлението и не притежават над O5B от капитала на други дружества.
VI. Перспективи и развитие
През OM1Oг. Трейс Груп Холд АД продължава изпълнението на поетите ангажименти по
действащите строителни договори по изграждане на Софийското метро и Автомагистрала
Тракия ЛОТO Стара Загора-Нова ЗагораI и по договорите за поддържане на близо 5 MMM км от
Републиканската пътна мрежа на Р.България- на ОПУ СофияI ОПУ ЛовечI ОПУ Стара ЗагораI
ОПУ КърджалиI ОПУ СмолянI ОПУ ЯмболI ОПУ БургасI както и за общински пътища на
територията на Стара ЗагораI Смолян и Девин. Започва активна работа по изпълнение на
спечелените в края на OM11г. обекти:
1.Връзка на Автомагистрала „Хемус” със „Софийски околовръстен път- пътен възел
„Яна”: АМ “Хемус” – Софийски околовръстен път - Гара Яна. Тази магистрална връзка се
явява част от Транс-европейски транспортен коридор IV. Строителството на новия участък с
дължина 8I5кмI ще свърже съществуващия участък от автомагистрала "Хемус" с
околовръстния път на гр.София. Финансирането на проекта е по Оперативна Програма
„Транспорт” EПриоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по
трансевропейските и основни национални транспортни оси”) чрез Кохезионния фонд и
национално съфинасиране.. Договорът е на стойност P8 P4M PTM лева.
O. ToP 5/1T: Проект „България – Транзитни пътища V” Лот № 1T – Път ІІ-16I който
обхваща реконструкция с на трасе с дължина от 81.TTP км по Искърското дефиле с участъци:
- Участък № 1 „Мездра – Ребърково – Елисейна” от км MHMMM до км OOH544.VMX
- Участък № O Път ІІ-16 „Елисейна – Своге” от км OOH55M до км 5MHTVM.5PX
- Участък № P Път ІІ-16 „Своге – Нови Искър” от км 5MHTVM.5P до км 81HTT8.84.
Финансирането на проекта е осигурено от Европейска Инвестиционна Банка по Проект
„България – Транзитни пътища V” и държавния бюджет. Договорът е на стойност OP 6OV 6TP.MP
евро.
Предстои подписване на договор за изпълнение на обект: „Определяне на
изпълнител на строителството на обект „Рехабилитацията на път III - P4MO Славяново Пордим” - от км 1MH654.81 до км O1HT6P.MPI област Плевен”. Финансирането на проекта е
със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Оперативна
програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България OMMT-OM1P”. Стойността за
изпълнение на поръчката е 5 M1P MOPIP6 лв. Дължината на участъкаI който ще бъде
рехабилитиран е PT.Pкм и осигурява връзка между общините ПлевенI Пордим и ЛовечI както
и между големия брой населени места разположени в този регион. Пътят има важно
стопанско значение за трите общини и е удобна напречна връзка между път ІІ-P4 “Плевен Никопол” и път ІІІ-PM1 “Козар Белене – Левски - Ловеч”.
Трейс Груп Холд АД успешно развива политика на разширяване на дейността си в
областта на инфраструктурното строителство в национален аспектI което е насочено в следните
основни направления:
Разширяване на дейността във водния секторX
Развитие на железопътното строителствоX
Навлизане в изграждането на депа за отпадъци и сметища.
Продължава участието си в търгове по:
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-

Оперативна програма „ Околна среда OMMT – OM1Pг.”I чиято основна задача е
подобряванеI запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на
екологичната инфраструктураX

-

ПроектиI свързани с енергийната ефективностX

-

програми на Министерство на околната среда и водите и Министерство на
земеделието – сметищаI пречиствателни станции за питейни и за отпадни водиI
подобряване на водопроводната и канализационната мрежа в много от населените
места.

-

проекти на Общините за строителство на пътищаI изграждане на пречиствателни
станцииI изграждане на съоръжения за битови отпадъциI сгради със социално
предназначение и др.

-

Оперативна Програма ТранспортI по която от 5MB от предвидените средства са за
пътищаI а останалите 5MB са за жп и воден транспортI

През последните две години Трейс Груп Холд АД насочва усилията си към външния
пазар и конкретно страните от Балканския полуостровI Русия и съседните й републикиI Близкия
Изток и Северна Африка. Холдингът продължава активната си дейност по проучванеI планиране
и участие в инфраструктурни търгове на територията на балканските държави. Дружеството
полага усилия за навлизане в пазара на страните от Арабския полуостров с цел участие в проекти
за строителство и реконструкция на летищаI пътищаI обществени сградиI включително
университетиI жилищно строителство.
Трейс Груп Холд АД води преговори с големи европейски партньори от инфраструктурния
секторI както и с международно утвърдени финансови институции за съвместно участие в
проектиI включително по линия на публично-частното партньорство в България и чужбина.

VІІ. Информация за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление
Като публично дружество Трейс Груп Холд АД е съпричастно към развитието на
националната икономика на Република България и оценява важната роля на съвременното
корпоративно управление. Прилагането на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление е приоритет при определяне на фирмената политика.
С решение на свое заседание от O1.M1.OM1Oг. Съветът на директорите декларираI че ще
продължава да управлява дружеството независимо и отговорноI спазвайки правилата за защита на
акционеритеI прозрачност и съобразяване със заинтересованите лица.
са:

Основните цели и приоритетиI на които е подчинена дейността на Трейс Груп Холд АД

- Повишаване доверието на акционеритеI инвеститорите и заинтересуваните от
управлението и дейността на дружеството лицаX
- Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на стратегическо
корпоративно управлениеX
- Обновяване и адаптиране на практиките на корпоративно управление на дружествотоI за
да може то да отговаря на новите изискванияX
- Гарантиране равнопоставеност на акционеритеX
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Основна цел при изпълнение на ангажиментите към кодекса е адаптирането на
вътрешните актове на дружеството и цялостната му дейност с непрекъснато изменящата се
действаща нормативна уредба. Финансовите отчети на дружеството се изготвят съгласно МССI а
годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и
обективна преценка за начинаI по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се
придружават от подробни доклади за дейността.
Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с
установените визияI целиI стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Той определя
и контролира основните насоки за развитие на дружеството. Съветът на директорите е приел
политика в областта на риска и контролира изградената система за управление на риска и
вътрешен контрол. Прилаганата система за вътрешен контрол работи ефективно и периодичните
анализи на дейността на всички дружества в структурата са база за навременно идентифициране и
предотвратяване на съществуващите рискове.
Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегииI плановеI вътрешни нормативи и
процедури за осъществяване на дейносттаI осигуряване на ефективно и ефикасно
функциониранеI надеждност на финансовото отчитанеI съхраняването и опазването на активите
на дружеството.
Вътрешният контрол на Трейс Груп Холд АД обхваща следните дейности:
- контрол при функциониране на текущото счетоводство и първичния документооборотX
- компетентност на персоналаI зает с финансови и отчетни функцииX
- контрол относно съдържаниеI достоверност и своевременност на финансови отчетиI
подавани към мениджмънтаX
- пълнота на обхвата и надеждност на финансовата информационна системаX
- законосъобразно изпълнение на данъчните и осигурителните задълженияX
- опазване и съхранение на активитеX
- контрол върху разпоредителни действия с активи и ресурси.
С цел повишаване на ефективността на вътрешния контролI идентифицирането на
рисковете и тяхното управление в Трейс Груп Холд АД стартира процес по внедряване на EoP
системаI която ще обхваща основните дейности и процеси.
В дружеството е създаден Одитен комитет от трима независими експертиI който следи
функционирането на системата за вътрешен контрол.
Съветът на директорите поддържа система за разкриване на информацияI която е в
съответствие с приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на
информация и връзките с инвеститорите. Следвайки принципа за равнопоставеност на
акционеритеI инвеститорите и общественосттаI Трейс Груп Холд АД оповестява регулирана
информация чрез следните платформи и медии:
-

Сервиз Финансови пазари ООД – чрез системата „хP news”

-

Е- регистър на КФНX

-

Дарик Финанси

Трейс Груп Холд АД разкрива информация за корпоративно управление ежегодно в
доклада за дейността на дружеството в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”.
Основен ангажимент на корпоративното управление е повишаване доверието на
акционеритеI инвеститорите и заинтересуваните от управлението на дружеството лица. Отделя се
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все повече внимание на начина за разкриване и обхвата на информацията относно финансовото
и икономическото състояние на дружеството извън тазиI изискуема от закона.
Трейс Груп Холд АД има утвърдена политика и система за разкриване на информация в
съответствие със законовите изискванияI която гарантира равнопоставеност на адресатите и не
позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на информация
осигурява пълнаI навременна и вярна информацияI която позволява обективни оценки и вземане
на решения. В дружеството функционират правила за подготовка на годишните и междинните
доклади и реда за разкриване на информация. Утвърдена е практика за задаване на въпроси от
акционери и заинтересовани лица и получаване на отговори по електронен път. При желание от
страна на инвеститорите се провеждат срещи между тях и ръководството на дружеството. Тази
годинаI за улеснение на акционеритеI беше приет и публикуван Корпоративен календар за OM1Oг.
С цел осигуряване на системна информацияI в него са предвидени два пъти в годината срещи на с
инвеститорите по инициатива на ръководството на холдинга.
Трейс Груп Холд АД поддържа своя интернет страницаI която съдържа данни за визията и
дейността на дружествотоI за мениджмънтаI акционерната структура и за дружествата от групата
на холдинга. Непрекъснато се актуализира информацията и начинаI по който се представя с цел
оптимизиране на обхвата и достъпа до нея.
Раздел „За акционерите” осигурява постоянна информираност за заинтересуваните лица.
Секцията корпоративно управление съдържа вътрешни нормативни документиI информация за
правата на акционерите и участието им в общото събрание. В създадената секция Финансова
информация могат да се разгледат финансовите отчети от OMM8 година до сега. Представени са и
материалите за предстоящи общи събрания и взети решения от последните три годшини.
Публикува се образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на
дружеството. В секция новини се предоставя информация за значими събитияI свързани с
дейността на холдинга и с изявите на неговите ръководители и служители. До момента не са
установени нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване.
Корпоративното ръководство на Трейс Груп Холд АД гарантира равнопоставеност на
всички акционери и защитава техните права. Всички акционери могат да участват в Общото
събрание на акционерите и да изразяват мнението сиI както и да упражняват правото си на глас
чрез представители. Приети са правила за организирането и провеждането на общите събранияI
които дават възможност за равнопоставено третиране на всички акционериI както и правила за
гласуване чрез пълномощник. Писмените материали по дневния ред за общите събрания се
подготвят точно и ясно и не създават заблуждение за акционерите. Всички предложения по
основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния редI включително и
предложението за разпределение на печалба. Свикването на общите събрания на акционерите се
извършва в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканатаI дневния
ред и конкретните предложения за решения.
Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на
акционерите. Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на
директоритеI съобразно закона и устава на дружествотоI като се спазват принципите за
непрекъснатост и устойчивост в дейността на управителния орган. Изборът на Съвет на
директорите става посредством прозрачна процедураI която осигурява навременна и достатъчна
информация относно личните и професионални качества на кандидатите.
Броят на членовете на Съвета на директорите е определен от устава на дружествотоI а
съставът на му гарантира независимостта и безпристрастността на работата на неговите членове
по отношение на фунционирането на дружеството. Размерът на възнагражденията на членовете
на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите и е съобразен с
техните отговорности и задължения. Информация за възнаграждението се разкрива ежегодно в
годишния доклад за дейността.
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В Трейс Груп Холд АД се прилага практика за сключване на мениджърски договори с
членовете на Съвета на директорите и с лицата на водещи позиции в управлението на
дружествата от структуратаI в които са определени правата и задълженията на всеки от тяхI както и
критериите за допълнителни ползи и възнаграждения. Размерът и структурата на
възнагражденията отчитат задълженията на всеки от тяхI възможността за подбор и задържане на
квалифицирани и лоялни членовеI необходимостта от съответствие на интересите на членовете с
дългосрочните интереси на дружеството. В договорите са предвидени процедури за избягване и
разкриване на конфликти на интереси. Мениджърските договори следват изискванията на законаI
устройствените актове и добрата професионална и управленска практика и определят
компетенциитеI правата и задълженията на членовете на Съвета на директоритеI критериите за
размера на тяхното възнаграждениеI задълженията им за лоялност към дружеството и основание
за освобождаване.
Съветът на директорите считаI че корпоративната социална отговорност е негово основно
задължениеI за да допринася за устойчивото икономическо развитиеI трудовите отношения с
работницитеI техните семействаI местната общност и обществото като цяло за подобряване
качеството на живот. Декларирайки своята социална отговорност и поемайки задължения извън
законовите и обичайни изискванияI ръководството на Трейс Груп Холд АД се старае да повиши
стандартите за социално развитиеI да осигури защита на околната среда и уважение на основните
права. Прилага отворено управление и се стреми да съгласува интересите на всички
заинтересовани страни за постигане на качество и устойчивост.
Ръководството на Трейс Груп Холд АД счита мотивацията на служителите за важен фактор за
постигане на поставените цели за развитие на компанията. Осигурена е ясна стратегия за развитие
на всеки от работника до мениджъра по следните направления:
професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения
за поддържане и повишаване на квалификациятаI както и тясна специализация за
конкретните професионални областиX
·

предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и
придобиване на по-висока квалификацияX
·

стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езициI работа със специализиран
софтуерI внедряване на нови технологииI усвояване на нова техникаX
·

стимулиране на иновативното мисленеI което дава възможност на креативните хора да
прилагат идеите си в практикатаX
·

ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на всеки доказал се
работникI служител и ръководител да се развива и израства кариерно в едно или друго наше
дружество в рамките на групатаI съобразено с личните и професионалните му интереси.
·

Форма на корпоративен ангажимент са създадените във всяко от дружествата на Трейс Груп
мениджърски екипиI в които участват служители на водещи позиции в съответното дружество.
Техните отговорности и възнаграждения са определени с индивидуални договориI което е
ефективен начин за постигане на бизнес – целите на компанията и мотивира служителите за
повишаване на ефективността на работата им.
Служителите получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за
конкретни задачи.
Призът „Строител на годината”I който се връчва в края на годината е признание за
професионалните умения на служителите.
В Трейс Груп Холд АД е разработена обучаваща система за привличане на млади
специалистиI на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в
професионалната реализация. Холдингът е желан партньор от професионалните училища в
страната и от Университета по архитектураI строителство и геодезия - София. Ученици и
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студенти от специалността ”Пътно строителство” са стипендианти на Трейс Груп Холд АД.
Холдингът има договорни отношения за работа по стажантски програми и с Икономическия
университет във Варна.
Компанията има утвърдена политика за прием на млади специалистиI която се състои в:
провеждането на ежегодни срещи със завършващите строителните техникуми в страната и
Университета по архитектураI строителство и геодезияI на които се представят
възможностите им за професионално развитие в холдинга
·

ежегодно всички дружества от холдинга предоставят възможност на ученици от
строителните техникуми и студенти от Университета по архитектураI строителство и геодезия
и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” да провеждат производствената си
практика като реално участват в строителният процес
·

стимулира младите инженери и специалисти да започват работа на обекти и да трупат
опит в реални производствени условия
·

ръководството на холдинга и дружествата следят развитието на всеки един млад
специалист и му дават възможност да израства като мениджър и заема ключови управленски
позиции на големи инфраструктурни обекти
·

Провеждат се семинари за счетоводителите в структуратаI годишни срещи за обучение и
повишаване на квалификацията на висшия мениджмънт.
През OM11 г. продължава активната си политика в областта на социалната и корпоративна
отговорност EКСО). В изпълнение на политиките по КСО в екипа на Трейс Груп Холд АД бе
поканена актрисата Мария Каварджикова. Тя бе избрана за независим член на Съвета на
директорите на групата от извънредното Общо събрание на акционеритеI което се проведе в края
на април.
В областта на културата групата продължава традициите си да подкрепя инициативи за
запазването на българската духовна и материална култура.
Тази година ТРЕЙС бе сред спомоществователите на инициативата на вестник
“Стандарт” "Чудесата на България” за популяризиране на културно-историческото ни наследство
и съхранението на българската историческа памет. Първите 1M обекта с най-значимите
исторически и археологически паметници у нас бяха избрани чрез електронно гласуванеI в което
участваха над OMM хиляди българи. След тях се нареждат Тракийско светилище край с. ТатулI
Белоградчишки скали и Белоградчишка крепостI Мадарският конник и Шуменската крепостI
Римският град Деултум край ДебелтI Царевец и ТрапезицаI Рилският манастир и Велики Преслав.
За възстановяването на десетте обекта правителството отпусна общо 1M млн. лв.
По случай O4 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост Трейс Груп Холд АД дари 18MM тома българска литература на OM читалищни библиотеки.
Книгите са подбрани от поредиците на издателство „Захари Стоянов” – „Българска класика в 1OM
тома” и „Съвременна българска поезия и проза”. Колекцията от книги включва 18MM томаI 144
заглавия от 4M автора. Дарението беше представено на специална пресконференция от
независимия член на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД акад. Антон ДончевI който
бе автор и двигател на инициативата.
Заради мащабното си дарение от класическа и съвременна българска литератураI Трейс
Груп Холд АД бе удостоено с почетния знак и грамота на Съюза на народните читалища в
България. Призът беше връчен от почетния председател на съюза проф. Стоян Денчев.
През декември направи дарение на НАТФИЗ за реализация на спектакъла „Както ви
харесва”I постановка проф. Стефан ДанаиловI на Голяма сцена на Учебен драматичен театър.
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Трейс Груп Холд АД счита глобалното опазване на околната среда за свой ангажимент и
насърчава научните постижения и иновацииI които намаляват вредните ефекти върху природата.
Добрите екологични практикиI наложени в дружестватаI доведоха до намаляване на консумацията
на суровиниI енергия и горива.
На основание на направения анализI считамеI че дейността на Съвета на директорите на
Трейс Груп Холд АД през OM11г. е била в съответствие с принципите на Националния кодекс за
корпоративно управление и международните стандарти.
VІІІ. Допълнителна информация по приложение 1M на Наредба №O на КФН
1.
ИнформацияI дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стокиI продукти и/или предоставени услугиI с посочване на техния дял в
приходите от продажби на емитента като цяло и променитеI настъпили през отчетната
финансова година.
Информацията относно предоставени услуги е представeна в т.O.Резултати от дейността.
O.
Информация относно приходитеI разпределени по отделните категории
дейностиI вътрешни и външни пазариI както и информация за източниците за
снабдяване с материалиI необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки
отделен
продавач
или
купувач/потребителI
като
в
случайI
че
относителният дял на някой от тях надхвърля 1M на сто от разходите или
приходите от продажбиI се предоставя информация за всяко лице поотделноI за
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента:
През OM11г. най-голям е делът на приходите от строително-монтажни услуги. В тази
връзка водещи клиенти на дружеството са:
1. Магистрала Трейс ДЗЗД E– възложител по договор „Проектиране и строителство на
Автомагистрала Тракия ЛОТ O „Стара Загора-Нова Загора от кмO1MH1MM до км O41HVMM”
O. Метро Младост ДЗЗД– възложител по договор на „Разширение на Софийското МетроПърви диаметърI участък „ж.к.Младост 1 EМС1P)-бул,Цариградско шосе EМС1V) с
подземен паркинг с дължина O.15Mкм и O Метростанции”
P. Обединение Метро Трейс ДЗЗД– възложител по договор „Разширение на Софийското
Метро-Втори диаметър от пътен възел Надежда до бул.Черни връх-обособена позиция II
–бул.”П.Евтимий”- бул.”Черни връх” с дължина O.6км и P метростанции” .
4. Министерство на околната среда и водите- възложител по договор „Изграждане на
водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден проект за град СофияЕтап O”
5. Община Ловеч – възложител по договор „ Подобрение на физическата и жизнена градска
среда в Община Ловеч”
6. ТРЕЙС ЦЕНТЪР ДЗЗД - възложител по договор „ЛОТ 1M: Рехабилитация на път III-565
п.к. с път II-56 до с.Шишманци от км MHMMM до км 1THMMMIобласт Пловдив”
T. ТРЕЙС РОДОПИ ДЗЗД- възложител по договор „1P :Рехабилитация на път III-5MT1
Чифлик-Г.Крепост-Стремци-Черноочене от км OH68M до км 1TH865I на път III-5VT
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Дъбовец-разклон Малки Воден от км PMHM5M до км P4HT1T и на път III-66P ЧирпанДимитровград от км OVHMMM до км P1HT4OI области Кърджали и Хасково”
8. ТРЕЙС-БГ ДЗЗД- възложител по договор „Рехабилитация на Път I-6I Участък „МъглижГурково” от км.P5OH4PPX участък „Гурково-Сливен” от кмP5OH4PP до кмP8THPMM”
Едни от основните доставчици са фирми-подизпълнители по действащи строителни
договори:
1. СК 1P Пътстрой АД - подизпълнител по договор Проектиране и строителство на
Автомагистрала Тракия ЛОТ O „Стара Загора-Нова Загора от кмO1MH1MM до км O41HVMM”
O. Трейс-София ЕАД -подизпълнители по договори „Разширение на Софийското МетроПърви диаметърI участък „ж.к.Младост 1 EМС1P)- бул,Цариградско шосе EМС1V) с подземен
паркинг с дължина O.15Mкм и O Метростанции” и договор „Рехабилитация на железопътната
инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас”
P. Старт инженеринг АД- подизпълнител по договор „Разширение на Софийското МетроПърви диаметърI участък „ж.к.Младост 1 EМС1P)- бул,Цариградско шосе EМС1V) с подземен
паркинг с дължина O.15Mкм и O Метростанции
4. Ибера Инвест АД - подизпълнител по договори „Разширение на Софийското МетроВтори диаметър от пътен възел Надежда до бул.Черни връх-обособена позиция II –
бул.”П.Евтимий”- бул.”Черни връх” с дължина O.6км и P метростанции” и „Изграждане на
водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден проект за град София- Етап O”.
5. Инфрастрой ЕООД- подизпълнител по договор „Подобрение на физическата и жизнена
градска среда в Община Ловеч”
6. Трейс Кърджали АД - подизпълнител по договор „ЛОТ 1P :Рехабилитация на път III-5MT1
Чифлик-Г.Крепост-Стремци-Черноочене от км OH68M до км 1TH865I на път III-5VT Дъбовецразклон Малки Воден от км PMHM5M до км P4HT1T и на път III-66P Чирпан-Димитровград от км
OVHMMM до км P1HT4OI области Кърджали и Хасково”
5. Други основни доставчици през OM11г. са дружестваI с които има сключени рамкови
договори за лизинг - Уникредит Лизинг АДI Интерлийз ЕАД I Хипо Алпе Адреа Лизинг ООД и
Сожелиз България ЕООДI с които дружеството има сключени рамкови договори за финансов
лизинг.
P. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на „Трейс Груп Холд” АД.
През OM11г. бяха сключени следните договори за строителствоI които са от съществено
значение за „Трейс Груп Холд” АД:
-

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на
железопътната линия Пловдив – Бургас по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово КалояновецI включително главните коловози в гарите Михайлово и КалояновецI с
приблизителна разгъната дължина на железния път O1 км.X
Обособена позиция № O - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора Завой/ до км 1VMH5VM в междугарието Ямбол - Завой/ и Завой - Зимница/от км1VOHTM6
до входната стрелка на гара Зимница/I включително главните коловози в гарите Стара
Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина
на железния път 1OM км.X
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Обособена позиция № P - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски КарнобатI включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната
дължина на железния път O8 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат БургасI включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и
спирки между тяхI с приблизителна разгъната дължина на железния път 1OO км. Проектът
се финансира от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” OMMT
– OM1Pг.
Изпълнител: „ДЖИСИЕФ - СК-1P - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ”
Възложител: ДП ”Национална Компания Железопътна инфраструктура” София
Акционери в Консорциума са: „ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ
ФЕРОВИАРИЕ” АД- притежава 6MB от капиталаI Трейс Груп Холд” АД – OMB от
капитала и „СК-1P Трансстрой” АД – OMB от капитала. Стойността на договора за трите
позиции общо е P8M P6O 6OMIPM лева. Срокът за изпълнение е 65 седмици за Позиция 1I
165 седмици за позиция O и 1P5 седмици за позиция P.
- ToP 5/1T: Проект “България - Транзитни Пътища V” Лот № 1T – Път ІI-16.
Общата дължина на трасето по Искърското дефилеI което ще бъде реконструирано е
81.TTP км. То е разделено на три участъка:
• Участък № 1 “Мездра – Ребърково - Елисейна” от км MHMMM до км OOH544.VMX
• Участък № O Път ІІ-16 “Елисейна - Своге” от км OOH55M до км 5MHTVM.5PX
• Участък № P Път ІІ-16 “Своге - Нови Искър” от км 5MHTVM.5P до км 81HTT8.84X
Финансирането на проекта е осигурено от Европейска Инвестиционна Банка по Проект
“България - Транзитни пътища V” и държавния бюджет. Договорът е на стойност OP 6OV 6TP.MP
евро. Срокът за изпълнение е O4 месеца. Изпълнител на проекта е Сдружение “ТРЕЙС СВОГЕ”
с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД - гр. София и партньор „Пътно поддържане
Дупница” ЕООД - гр. Дупница. Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”.
- АМ „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел
„Яна” EТранс-европейски транспортен коридор IV)I км MHMMM - км 8H46M.
Финансирането на проекта е по Оперативна Програма „Транспорт” EПриоритетна ос II
„Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основни национални
транспортни оси”) чрез Кохезионния фонд и национално съфинасиране. Договорът е
на стойност P8 P4M PTM лева. Проектът обхваща директното трасе на АМ „Хемус” от
Околовръстния път на София /км MHMMM/ до пътен възел Яна на км 8H5MMI където се включва в
съществуващата автомагистрала. Ще бъдат изпълнени пътни работиI T броя големи
съоръженияI реконструкция на ел.проводи OM kvI реконструкция на ТТ и ОК кабелиI
реконструкция на ВЛ 11M kvI водопроводи. Срокът за изпълнение е OO месеца. Изпълнител на
проекта е Обединение "Хемус АO" с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД - гр. София и
партньори "Конструктор Инженеринг”I Хърватия и "СК-1P Пътстрой” АД.
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
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4.
Информация относно сделкитеI сключени между „Трейс Груп Холд” АД и
свързани лицаI през отчетния период.
В посочените таблици са представени вземания и задължения от свързани лица през
OM11г. Подробна информация за всички сделки между свързани лица е отразена в Годишния
финансов отчет за OM11I Раздел: Сделки и салда със свързани лица

Вземания от свързани лица в групата
Клиент
Пи Ес Ай АД
Трейс Бургас ЕАД
Трейс Транс ЕООД
УСМ АД
ПСФ Мостинженеринг АД
СК Трейс АД
Августа Трейс ЕООД
Стройинженеринг-Казанлък ЕООД
Родопа Трейс ЕООД
Трейс Интернешънъл ЕООД
Трейс Комерс ЕООД
Трейс Билд ЕАД
Пътна сигнализация и съоръжения ЕАД
Трейс Кърджали АД
Инфрастрой ЕООД
Трейс Пловдив ЕООД
Трейс Роудс ЕАД
Трейс София ЕАД
ДЗДД Обединение Метро Трейс
ДЗДД Обединение Метро Младост
ДЗДД Магистрала Трейс
ДЗДД Трейс-Плевен
ДЗДД Трейс-БГ
ДЗДД Трейс-Родопи
ДЗДД Трейс Инженеринг
ДЗДД Сердика
ДЗДД Кърджали
ДЗДД Пи Ес Ай-Стройинженеринг
ДЗДД Трейс Инжект
ДЗЗД Хемус АO
Общо

P1.1O.OM11 г.
6 555
O PO5
T
O O5M
1 44P
PM1
655
8M
4T5
O4
OP
1
616
O PV8
4V8
18T
5 448
5 M16
P1P
56
4 M1M

P

8M6
5
PP 4V5

P1.1O.OM1M г.
8 4M8
1 PV5
6O
1 TTP
88O
PM1
T4
O6O
1M
1V
1
V5
55P
P P8T
5TP
1M
4VT
4 VOV
O P1P
18 554
TV
4 556
554
1 OM8
P
P6
5M

5M 584
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Вземания от свързани лица извън групата
Клиент
Галини-Н ЕООД
Инжпроект ООД
Декон ЕООД
Химколор АД
Джи Си Еф СК-1P Трейс Рейлинфра консорциум
Общо

P1.1O.OM11 г.
V PPO
1O
OMM
V18
1M 46O

P1.1O.OM1M г.
V 1TO
P
OO4
1
V 4MM

Задължения към свързани лица в групата
Доставчик
Пи Ес Ай АД
Трейс Бургас ЕАД
Трейс Транс ЕООД
УСМ АД
ПСФ Мостинженеринг АД
СК Трейс АД
Трейс Интернешънъл ЕООД
Трейс Комерс ЕООД
Трейс Билд ЕАД
Трейс Кърджали АД
Инфрастрой ЕООД
Трейс Пловдив ЕООД
Трейс Роудс ЕАД
Трейс София ЕАД
ДЗДД Обединение Метро Трейс
ДЗДД Магистрала Трейс
ДЗДД Трейс-БГ
ДЗДД Трейс-Център
ДЗДД Трейс-Родопи
ДЗЗД Трейс Виа
Общо

P1.1O.OM11 г.
1 VMT
O
1MP
56
P1V
O4V
4
P1
OO5
15
P5M
T5P
4 145
O P55
T

P1.1O.OM1M г.
4 OT4
O
TP
P
P MT4
14V
P
O1
55V
8M1
1P1
O 484
11M
4 T68
5T4
1 M5O

651
11 1TO

18 MT8

Задължения към свързани лица извън групата
Доставчик
Галини-Н ЕООД
Инжпроект ООД
Джи Си Еф СК-1P Трейс Рейлинфра консорциум
СК-1P Трансстрой АД
Задължения за дивиденти
Ръководство
Общо

P1.1O.OM11 г.
T 8M4
1
6 54P
5
6OT
4O5
15 4M5

P1.1O.OM1M г.
6 54M
V

PTP
4PO
T P54
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5.
Информация за събития и показатели с необичаен за Трейс Груп Холд АД
характерI имащи съществено влияние върху дейността муI и реализираните от него
приходи и извършени разходиX оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година.
Няма събития и показатели с необичаен характерI оказали съществено влияние върху
дейността на Трейс Груп Холд АД през OM11г.
6.
Информация за сделкиI водени извънбалансово - характер и бизнес целI посочване
финансовото въздействие на сделките върху дейносттаI ако рискът и ползите от тези
сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено
за оценката на финансовото състояние на емитента.
През OM11 г. не са водени сделки извънбалансово.
T.
Информация за дялови участия на Трейс Груп Холд АДI за основните му
инвестиции в страната и в чужбина Eв ценни книжаI финансови инструментиI
нематериални активи и недвижими имоти)I както и инвестициите в дялови ценни книжа
извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Трейс Груп Холд АД инвестира основно в ценни книжа и дялови участия в български и
чуждестранни предприятия и недвижими имоти.
Информация за дяловите участия на Трейс Груп Холд АД е представена в този доклад –
раздел ІI т.4 Инвестиционен портфейл.
8. Информация относно сключените от Трейс Груп Холд АДI от негово дъщерно
дружество или дружество майкаI в качеството им на заемополучателиI договори за заемI с
посочване на конкретните условия по тяхI включително на крайните срокове на плащанеI
както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Дружество
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД

СO Трейс АД
СO Трейс АД

Вид кредит
банкови
гаранции
револвиращ
револвиращ
банкови
гаранции
револвиращ
банкови
гаранции
Договор за
банков кредит
банкови
гаранции

Кредитор
Уникредит
Булбанк
Уникредит
Булбанк
Уникредит
Булбанк
МКБ
Юнионбанк
МКБ
Юнионбанк

Размер /лв./

Лихвен %

33 500 000

1%
1седм.Sofibor+5.
1%
1седм.Sofibor+5.
1%

5 000 000

Срок за
погасяване/
усвояване
O6.4.OM1O

Усвоен
лимит към
31.12.2011
/лв./
P1 661 M66

15.1M.OM1O

-

15.1M.OM1O

T V54 8VO

PM.V.OM1O

18 VP4 15O

4 000 000

1.2%
1мес
Sofibor+3.25%

PM.V.OM1O

P TP4 44V

ПИБ АД

20 000 000

1H20%

1M OP4 PPM

КТБ АД

300 000

ОЛП+6.5%

PM.P.OM1P
до 1M.M1.OM1O г.
- до 15M MMMлв.
до 1M.MO.OM1O г.
- до 15M MMMлв.

КТБ АД

17 000 000

1H68%

15.O.OM1O

4 V16 1TM

8 000 000
22 950 000

66 VOP
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Договор за
поемане на
кредитни
ангажименти
по линия за
овърдрафт
СO Трейс АД
кредит
РОДОПА ТРЕЙС Кредитна
ЕООД
линия
овърдрафт по
разпащателна
сметка №
013OM-L000001/30.07.2
Пи Ес АЙ АД
010

Уникредит
Булбанк
КТБ АД

ПИБ АД

1 500 000
300 000

2 200 000 €

1 седм. Sofibor
+3.5%
9H00%

O6.M5.OM1Oг.PMM MMMлв
O6.M6.OM1Oг.PMM MMMлв.
O6.MT.OM1Oг.PMM MMMлв.
O6.M8.OM1Oг.PMM MMMлв.
O6.MV.OM1Oг.PMM MMMлв
O5.1O.OM1O

1 4V1 VMO
P4 TMP

годишен Euribor
+ 8.4% и 0.75 %
от неусвоената
част

PM.M4.OM1Oг. TMM MMM EUoI
P1.M5.OM1Oг. TMM MMM EUoI
M1.MT.OM1Oг. 8MM MMM EUo

1 46V TMO €

Кредити между свързани лица

Дружество
Трейс Груп Холд АД
Трейс Груп Холд АД
Трейс Груп Холд АД
Трейс Груп Холд АД
Трейс Груп Холд АД
Трейс Транс ЕООД
УСМ АД

Вид кредит
оборотни
средства
оборотни
средства
оборотни
средства
оборотни
средства
оборотни
средства
договор за
кредит
договор за
заем

ПСФ
оборотен
Мoстинженеринг АД
Трейс Комерс ЕООД търговски
Трейс Комерс ЕООД

търговски

Трейс Пловдив ЕООД търговски

Усвоен
лимит към

Лихвен %

Срок за
погасяване

15 800

10H50%

31.12.2012

15 800

ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ЕООД

262 307

10H50%

31.12.2012

262 307

ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД

607 320

10H50%

31.12.2012

607 320

ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ ЕООД

191 445

10H50%

31.12.2012

191 445

6 020 000

10H50%

31.12.2012

6 020 000

Трейс Груп Холд АД

80 000

10H50%

31.12.2012

50 000

ИНЖПРОЕКТ ООД

20 000

10H50%

31.12.2012

20 000

Трейс Груп Холд

360 000

10H50%

31.12.2012

230 000

2 612 679

10H50%

31.12.2012

2 612 679

266 150

10H50%

31.12.2012

316 150

484 000

10H50%

31.12.2012

291 067

Кредитор
ТРЕЙС БИЛД ЕАД

ПИ ЕС АЙ АД

Трейс Груп Холд АД
СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
Трейс Груп Холд

Размер лв.

31.12.2011

СК Трейс АД
търговски
Трейс Интернешънъл
търговски
ЕООД

Трейс Груп Холд

962 000

10H50%

31.12.2012

876 494

Трейс Ал Джунеби ООД

420 347

4.5%

31.12.2012

420 347

Пи Ес Ай АД

Трейс Груп Холд

31.12.2012

7 954 892

револвиращ

8 000 000 1седм.Sofib
or+5.1%
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8.
Информация относно сключените от Трейс Груп Холд АДI от негово дъщерно
дружество или дружество майкаI в качеството им на заемодателиI договори за заемI
включително предоставяне на гаранции от всякакъв видI в това число на свързани лицаI с
посочване на конкретните условия по тяхI включително на крайните срокове на плащанеI
и целтаI за която са били отпуснати
Отпуснати заеми от дъщерни дружества към 31.12.2011г.
Кредитополучател

Кредитор
Трейс Интернешънъл

Хидропромет
инженеринг

ООД

–

Размер на заема

Неизплатена

Срок на

/лв./

главница /лв./

погасяване

88 012.35

88 012.35

ЕООД

/45 000 евро/

/45 000 евро/

Трейс Комерс ЕООД

167 600.00

Трейс Холидей ЕООД

2 500 000.00

Лихва

31.12.2011г.

12.00%

164 184.94

27.06.2026г.

6.3%

2 500 000.00

17.12.2007 г.

43 750 лв. + 0.07 %

Сърбия
Ивана

Тодорова

Мутафова
Джуел – Н – Николай
Димитров ЕТ

за всеки ден
просрочие

Галин

Николаев

Трейс София АД

100 000.00

74 695.00

31.12.2012

10.50%

Трейс Роудс ЕАД

10 000.00

10 000.00

28.02.2012

4,00%

Михайлов
ВАЛДЕС 96 ЕООД

V.
Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни
книжа през отчетния период.
През OM11г. не са постъпвали средства от издаване на нова емисия акции.
С решение на ОСАI проведено на 1P.MT.OM11г.I капиталът на Трейс Груп Холд АД беше
увеличен на основание чл. 1VTI ал. 1 от ТЗ с част от печалбата в размер на 1M 8T5 45PI41 лв.
1M.
Анализ на съотношението на постигнатите финансови резултатиI отразени във
финансовия отчет за финансовата годинаI и по – рано публикувани прогнози за тези
резултати.
Постигнатите финансови резултатиI отразени във финансовия отчет за финансовата
година не се различават съществено от публикуваните предварителни резултати в междинния
финансов отчет за четвъртото тримесечие на OM11 г.

11.
Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задължениятаI евентуалните заплахи и
меркиI които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването
им.
Политиката на Трейс Груп Холд е насочена основно към управление на предприятията от
портфейла си и мениджиране на големи инфраструктурни проекти. Свободните парични
средства се насочват към финансиране на дружествата и инвестиции в специализирани машини и
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техника с цел затваряне на производствения цикъл. Показателно за това са закупените през OM11г.
O5 броя камиониI необходими за дейностите по зимно поддържане. С тази стъпка компанията
цели максимално оптимизиране на разходите при поддържане на републиканската пътна мрежа в
областитеI в които досега не сме имали договори.
Трейс Груп Холд АД се грижи за събиране на вземанията си и осигурява регулярно
обслужване на задълженията си.
1O.
Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в
структурата на финансиране на тази дейност.
Дейността на Трейс Груп Холд е насочена основно към управление на сегашните
инвестиции и в изпълнение на политиката за инвестиране в специализирана техника.
1P.
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи
за управление на Трейс Груп Холд АД и на неговата икономическа група.
Няма настъпили промени в основните принципи на управление на Трейс Груп Холд АД и
дружествата от икономическата група. Цялостната дейност на дружеството е съобразена с
принципитеI заложени в Националния кодекс за корпоративно управление.
14.
Информация за основните характеристики на прилаганите от Трейс Груп Холд АД
в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за
управление на рискове.
С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчетиI годишният
одит на Трейс Груп Холд АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички
финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата
финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от
страна на Съвета на директорите. В дружеството е създадена система за вътрешен контролI която
гарантира
ефективното
функциониране на системите за отчетност и разкриване на
информация.
Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира
с оглед
идентифициране на рисковетеI съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното
ефективно управление. Утвърдена е практика за периодично обсъждане на текущите финансови
резултати от дейността на дружествата с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им
и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.
В дружеството функционира Одитен комитетI който следи за ефективността на
вътрешния контрол и процесите на управление на риска.
15.
Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната
финансова година.
С решение на ИОСА от O8 април OM11г. от състава на Съвета на директорите беше освободен
проф. Иван Стефанов ТрифоновI а на негово място беше избрана Мария Георгиева
Каварджикова.
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Съветът на директорите е в състав:
Доц. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Инж. Цветан Иванов Цонев
Инж. Иван Димитров Христов
Манол Пейчев Денев
Мирослав Калчев Манолов
Акад. Антон Николов Дончев
Мария Георгиева Каварджикова
16.
Информация за размера на възнаграждениятаI наградите и/или ползите на всеки
от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова годинаI
изплатени от Трейс Груп Холд АД и негови дъщерни дружества.

Вид

Изпълнителни директори
Съвет на директорите
Общо:

Начислени суми за:
възнаграждения и
компенсируеми
осигуровки за периода
отпуски
44M
1 T44
O 184

1O
1O

дългосрочни доходи

-

1T.
Информация
за
притежавани
от
членовете
на
управителните и на контролните органиI прокуристите и висшия ръководен
състав акции на емитентаI включително акциитеI притежавани от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от всеки класI както и предоставени им
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжаI
върху които са учредени опциитеI цена на упражняване на опциитеI покупна
ценаI ако има такаваI и срок на опциите.
Информация по тази точка е представена в раздел Информация за членовете на съвета
на директорите в настоящия доклад.
18.
Информация за известните на дружеството договорености Eвключително и след
приключване на финансовата година)I в резултат на които в бъдещ период могат да
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи
акционери или облигационери.
На дружеството не са известни договореностиI в резултат на които могат да настъпят
промени в притежавания относителен брой акции или облигации от настоящи акционери или
облигационери.
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1V.
Информация за висящи съдебниI административни или арбитражни
производстваI касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 1M на
сто от собствения му капиталX ако общата стойност на задълженията или вземанията на
емитента по всички образувани производства надхвърля 1M на сто от собствения му
капиталI се представя информация за всяко производство поотделно.
Няма висящи съдебниI административни или арбитражни производстваI касаещи
задължения или вземания на Трейс Груп Холд АД в размер най-малко 1M на сто от собствения му
капитал.
OM.
Данни за директора за връзки с инвеститораI включително телефон и
адрес за кореспонденция.
Ивана Тодорова Мутафова
Тел. MO / 8M 66 6VTX e-mail: ivana@tracebg.com
София 14M8I ул.”Никола Образописов” 1O
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O1.

Промени в цената на акциите на дружеството

Акциите на Трейс Груп Холд АД се търгуват на Неофициален пазарI сегмент „А” на
БФБ - София АД.

ІХ. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба №O на КФН
1. Структура на капитала на дружествотоI включително ценните книжаI
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членкаI с посочване на различните класове акцииI правата и
задължениятаI свързани с всеки от класовете акцииI и частта от общия капиталI
която съставлява всеки отделен клас.
С решение на Общото събрание от 1P.MT.OM11г. капитала на Трейс Груп Холд АД беше
увеличен със собствени средства на дружеството както следва: за сметка на натрупани резерви с
11 1O4 546. 5V лева на основание чл.O46 ал. 4 от ТЗ и с част от печалбата за OM1M г. в размер на
1M 8T5 45P.41 лева по реда на чл.1VTI ал. 1 ТЗI чрез издаване на OO MMM MMM нови поименни
безналични акции с право на гласI всяка от които с номинална стойност 1 лв.I равни на OO MMM MMM
лева.I като новите акцииI които се издаватI се разпределят между акционеритеI съразмерно на
участието им в капитала до увеличаването му.
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Съгласно акционерна книга към P1.1O.OM11 г.I издадена от Централен депозитар АДI
структурата на капитала на „Трейс Груп Холд” АД е следната:
Капитал
/лв./

Брой
акции

O4 OMM MMM

O4 OMM MMM

Акционери
юридически лица
физически лица

Номинална
стойност
/лв./
1

Вид акции
обикновениI
безналичниI поименниI
с право на глас

Брой акционери
към P1.1O.OM11г.
към P1.1O.OM1Mг.
O5M
O61
O OPT
O POO

Бр. акцииI
които
се
търгуват
O4 OMM MMM

Регулиран пазарI където
се търгуват
Българска Фондова Борса
АД - София

Брой акции
към P1.1O.OM11г.
към P1.1O.OM1Mг.
P MT4 V4P
O66 1O4
O1 1O5 M5T
1 VPP 8T6

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в
Общото събрание на акционеритеI право на дивидент и на ликвидационен дялI съразмерни с
номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от O4 OMM MMM броя акцииI издадени от
дружеството е регистрирана за търговия на Неофициален пазарI сегмент А на БФБ – София АД.
Трейс Груп Холд АД не е издавало други ценни книжаI които не са допуснати за търговия на
регулиран пазар в Република България или друга държава членка.
O. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжаI като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от
дружеството или друг акционер.
Всички акции на дружеството се прехвърлят свободноI без ограниченияI при спазване на
разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на
акции от Трейс Груп Холд АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или
друг акционер.
P. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружествотоI включително данни за
акционеритеI размера на дяловото им участие и начинаI по който се
притежават акциите.
Към P1.1O.OM11 г. лицатаI които притежават повече от 5B от акциите на „Трейс Груп Холд” АД
са следните:
Акционер
към дата
P1.1O.OM11 г.

P1.1O.OM11 г.

Притежава
Притежава бр. акции
B

Име/наименование на акционера

ЕГН/БУЛСТАТ

Николай Ганчев Михайлов
"Галини - Н" ЕООДI регистрирано по ф.
д. № 15O61/OMM6 г. на Софийски градски
съдI със седалище и адрес на управление:
гр.София 14M8I район ЛозенецI ул.
Никола Образописов № 1O

5511MPT6M5

8M.55

1V 4VO MMM

1OP68T558

V.MM

O 1T8 MMM
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4. Данни
тези права.

за

акционерите

със

специални

контролни

права

и

описание

на

Трейс Груп Холд АД няма акционери със специални контролни права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаитеI
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не
се упражнява непосредствено от тях.
Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаитеI
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях. Всеки служителI който е акционер гласува по свое усмотрение.
6. Ограничения върху правата на гласI като ограничения върху правата
глас на акционерите с определен процент или брой гласовеI краен срок
упражняване на правата на глас или системиI при които със сътрудничество
дружеството финансовите праваI свързани с акциитеI са отделени
притежаването на акциите.

на
за
на
от

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Трейс Груп Холд АД.
Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез
представител от лицатаI придобили своите акции и вписани в книгата на акционеритеI най –
късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изричноI
нотариално заверено пълномощноI отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участиеI СД следи за случаитеI в които
акционер е придобил над ½ или над O/P от акциите на Трейс Груп Холд АД и съответно не е
отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след
придобиването йм. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворумаI за да
не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционеритеI съответно с техните гласове
да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството.
T. Споразумения между акционеритеI които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.
На дружеството не са известни споразумения между акционеритеI които могат да доведат
до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и
допълнения в устава.
Съгласно Устава на Трейс Груп Холд АДI членовете на СД се избират от Общото
събрание на акционерите. За членове на СД се избират лицаI които отговарят на изискванията на
ТЗ.
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Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание на
акционерите след одобрение от КФН.
V. Правомощията на управителните органи на дружествотоI включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.
Органи на управление на Трейс Груп Холд АД са Общото събрание на акционеритеI
Съветът на директорите и Изпълнителният директор.
Общото събрание на акционерите взема решенияI които са в неговата компетентностI
регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на ТЗ. Решенията относно
изменения и допълнения на УставаI увеличаване и намаляване на капиталаI преобразуване и
прекратяване на дружеството и избор на СД се вземат с мнозинство O/P от представения капитал.
Всички останали решения се се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.
Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД управлява и представлява дружеството
пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина.
Съветът на директорите решава всички въпросиI които не са от изключителната компетентност
на Общото събраниеI при спазване решенията на Общото събраниеI разпоредбите на Устава и
действащото законодателство. СД на „Трейс Груп Холд”АД има право да увеличава капитала на
дружеството до двадесет пъти чрез издаване на нови акции. За дейността си СД се отчита пред
Общото събрание.
СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на P месеца за да обсъди
състоянието и развитието на дружеството.
СД възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни директори.
Изпълнителният директор управлява текущата дейност на дружеството в съответствие с
разпоредбите на Устава и Договора за управление.
Има решение от OMMVг. за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при
следните условия:
- Максимален брой акцииI подлежащи на обратно изкупуване – до PB от общия брой
акцииI издадени от дружествотоX
- Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 /пет/ годиниX
- Минимална цена на обратното изкупуване – минималната среднодневна борсова цена за
акция за последните 5O седмици преди датата на обратното изкупуванеX
- Максимална цена на обратното изкупуване – T5B от максималната среднодневна борсова
цена за акция за последните 5O седмици преди датата на обратното изкупуване.
До момента правото за обратно изкупуване на акции не е упражнено от дружеството.
1M. Съществени договори на
дружествотоI
които пораждат действиеI
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлаганеI и последиците от тяхI
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружествотоX изключението по предходното изречение не се
прилага в случаитеI когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.
Не е регистрирано търгово предложение и в дружеството няма съществени договориI
които пораждат действияI измененят се или се прекратяват поради промяна на контрола на
дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.
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