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ИНФОРМАЦИЯ  
по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 33, ал. 1, т.3, чл. 33а1, т.3 и чл. 41а, ал1, т.4 и 6 

от НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на 
информация  

 
към 30.09.2020 г. 

 
 
 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 

Към 30.09.2020 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
 

 2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 
 

  Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството. 
 

 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 
 

През третото тримесечие на 2020 г. не са сключвани съществени сделки. 

 
 4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 

 
Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие. 
  
 5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

 
С решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 10.07.2020 г., по предложение 

на Одитния комитет за проверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на 

дружеството за 2020 г. е избрана Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, вписана с диплома 

№0771 в Института на дипломираните експерт счетоводители. 

 
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 
капитал на дружеството. 
 

През отчетния период няма дела, съответстващи на посочените изисквания. 
 
 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество. 
 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството 
лице/ своите 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС М 
Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република 
Германия.Продажната цена за дяловете е 10 000 (десет хиляди) евро. 

„Метро Дружба“ ЕООД беше преобразувано чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД и двете с 
едноличен собственик „Трейс Груп Холд“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество 
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„Метро Дружба“ ЕООД премина към приемащото дружество „Трейс БГ“ EАД, което стана негов 
универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „Метро Дружба“ ЕООД, се прекрати 
без ликвидация.  

 
 
 

       Изп. директор: инж. Боян Делчев 
       


