ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент №596/2014
на Европейския парламент
01.01.2021г. – 30.06.2021г.

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (EC) №596/2014
на Европейския парламент
за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.
1.

04-01-2021

Уведомление относно заличаването на Трейс Пловдив ЕООД в резултат
на приключила ликвидация, вписано в Търговския регистър и Регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел. Считано от 30.12.2020 г.
дружеството е прекратено.

2.

01-02-2021

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

01-03-2021

Тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

04-03-2021

Уведомление за вписано в ТРРЮЛНЦ преобразуване на УСМ АД,
дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване
на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв.
Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК
206418268. Седалище и адрес на управление на дружеството е Република
България, област Стара Загора, община Стара Загора, бул. „Патриарх
Евтимий“ № 190. „Трейс Механизация“ ЕООД е с предмет на дейност
отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация.
Едноличен собственик на капитала е „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството
се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо
Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова.
Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева,
разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени, поименни
налични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

3.

30-03-2021

Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD
PLC“ подписа договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в
рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца,
между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца
Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски леи. Срокът за
изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл.
маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични
пейки и осветление.Участници в обединението са SC HIDRO SALT-B-92
SRL, Румъния и „Трейс Груп холд“ АД.

4.

31-03-2021

Годишен отчет за 2020 г.

5.

26-04-2021

„Трейс Груп Холд“ АД на 23.04.2021 г. регистрира клон на
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дружеството в Министерство на правосъдието, Национален търговски
регистър в Букурещ, Румъния - ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД СОФИЯ КЛОН
БУКУРЕЩ; Седалище: гр. Букурещ, Сектор 2, ул. Пъринцеле Галериу 9;
Основен предмет на дейност: строителство на пътища и автомагистрали и
жп строителство.
6.

26-04-2021

На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за
изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и
изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието
Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и
Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по
шест обособени позиции – за Обособена позиция № 3: „Проектиране и
изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в
междугарието Калояновец-Стара Загора“; Обособена позиция № 4:
„Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на
един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък
Калитиново-Хан Аспарух“; Стойността на договорите е съответно 6, 3
млн. лева и 6,8 млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е 550
календарни дни. Възложител е ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура“.

7.

29-04-2021

На 29.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за
изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и
пътища, община Ловеч“, Обособена позиция 1: „Извършване на
строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и
улична мрежа, пътни съоръжения

и елементи на техническата

инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ и Обособена позиция 2:
„Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на
Община Ловеч“. Стойността на договорите е съответно 10 млн. лева и 4
млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г.
Възложител е Община Ловеч.
8.

29-04-2021

Годишен консолидиран отчет за 2020 г.

9.

29-04-2021

Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2021 г.

10.

12-05-2021

На 11.05.2021 г. под № 20210511153601 в Търговския регистър е
вписано прекратяване на дейността на

„Джи Ти Транс БГ“ ООД,

асоциирано предприятие на „Трейс Груп Холд“ АД, и откриване на
производство по ликвидация. Отправена е покана към кредиторите за
предявяване на вземанията си от дружеството в шест месечен срок, който
започва да тече от 11.05.2021 г.
11.

21-05-2021

Представяне на покана за свикване на редовно годишно заседание
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на Общото събрание на акционерите и материали за заседанието
12.

31-05-2021

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2021 г.

13.

01-06-2021

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт,
рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа,
общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново
строителство на тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на
територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените
дейности е 20 833 333 лева без ДДС. Срокът на договора е четири години,
считано от 27.05.2021 г. или до изчерпване на неговата стойност.
Възложител е Община Стара Загора.

14.

10-06-2021

Уведомление за промяна на електронния адрес на „Трейс Груп
Холд“ АД, който е tracegroup@trace.bg. Старият адрес остава активен
докато е необходимо.

15.

30-06-2021

Уведомление във връзка с решение на Общото събрание на
акционерите на Трейс Груп Холд АД част от печалбата на дружеството за
2020 година в размер на 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин
тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет
стотинки) да бъде разпределена за дивидент. Брутен дивидент на 1 акция –
0,20 лв. Начало на изплащане на дивидента – 23.08.2021 г. Право да
получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото
събрание на акционерите, т.е. към 14.07.2021 г. (четиринадесети юли две
хиляди двадесет и първа година). Дивидентът ще се изплаща, както следва:
за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни
посредници – чрез съответния инвестиционен посредник ; за акционери с
лични сметки – чрез клоновете на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД в
страната.

Изп. директор: инж. Боян Делчев
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