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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  
 

за първото тримесечие на 2019 г. 
 
 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 

Към 31.03.2019 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 отчетния период не са сключени сделки от съществено значение. 
 

 
 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. 
 

През първото тримесечие на 2019 г. не са образувани нито са прекратени дела, 
съответстващи на посочените изисквания. 

 
 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество. 
 
На 17.01.2019 г. е подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор 

Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от 

„Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. 

Стойността на сделката е 171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана 

в сръбския търговски регистър. Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 

15 743 000 RSD и е разпределен в един дял. Считано от 05.02.1019 г. едноличен собственик на 

капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.  
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На 17.01.2019 г. в  Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс 

Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 RSD на 32 562 172, 50 RSD в 

резултат на увеличение в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След 

промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 RSD, разпределен в един 

дял с номинална стойност  от 32 562 172, 50 RSD. 

 „Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД, 

считано от 12.03.2019 г. след като придоби от „Трейс Болканс“ ЕООД 1 акция. 

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде 

предварително съгласие да бъде сключен договор  за преобразуване на  „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ 

АД / като преобразуващо дружество/ и „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО /като вливащо 

дружество/. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез 

увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 RSD, 

разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 RSD всяка. 

На 26.03.2019 г. в  Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение 

на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез 

записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 

/сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., 

разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки. 

 
 
 

30.04.2019 г.       Изп. директор: инж. Боян Делчев 
гр. София              

 
 


