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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. 2016 г. 
 

 
 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
 

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

 Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството. 
 

 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 
 
През отчетния период не са изпълнени сделки, определени като съществени. 

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

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

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

 
Няма промяна на одиторите на дружеството.  

 
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на дружеството. 
 
Търговско дело № 48/2015г. по описа на Окръжен съд – Смолян по заведен иск от  „РОДОПА 
ТРЕЙС” ЕАД, срещу Община Девин за неизплатени вземания на стойност  514 795,79 лева, от 
които – 432 700,04 лв. – главница и лихви за забава в размер на 82 095,75 лв. Издаден е изпълнителен 
лист №1/26.08.2016г с главница 386 086.39лв, лихви 82095.69лв., разноски 35362.93лв. и законната 
лихва да окончателното изплащане на дълга. 

 
Заведено е дело от „Трейс Комерс“ ЕООД при АС на БТПП с № ВАД 97/16, срещу Агро Био Паур 
ЕООД гр. София с цена на иска 43 719.31лв./главница + лихви/ 
 
 
 „Трейс София“ АД има заведени следните дела: 

- т. д. №8464/2013г. на СГС срещу „Телелинк“ ЕАД с финансов интерес 464 502,83 лв. 
Постановено е първоинстанционно съдебно решение № 1454 от 12.08.2016 по търг. дело 
№8464/2013г, ТО VI-9 с-в. Срещу решението има подадена въззивна жалба и към момента 
делото е висящо пред Софийски апелативен съд.; 

- т.д. № 6292/2013 на СГС срещу неприето вземане към „Професионален клуб ЦСКА“ АД с 
финансов интерес 315 271,25 лв. "ТРЕЙС-СОФИЯ"" ЕАД е включено в списъка на 
кредиторите. 

- Дело срещу "МИГ - 03"" ЕООД. "ТРЕЙС-СОФИЯ"" ЕАД е включено в списъка на 
кредиторите. 




