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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (EC) №596/2014  

на Европейския парламент 

за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. 

 

 

1.1.  „Трейс Груп Холд“ АД придоби 50 / петдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ 
лева, с обща стойност 5000 /пет хиляди / лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на 
„ДЕКОН" ЕООД с ЕИК 175029440 за сумата от 340 000 /словом: триста и четиридесет хиляди/ 
лева. Прехвърлянето на дружествените дялове е вписано на 01.06.2016 г. в Търговския регистър. 
Наименованието на „Декон“ ЕООД се променя на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД със седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 71. Предметът на дейност на дружеството 
е: консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и 
външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически. 
Управител е Манол Танев Кавръков. 
 

1.2. Във връзка с изтичане на шестмесечния срок и успешно приключилото производство по 
ликвидация на „Строителна компания Трейс“ АД, считано от 14.06.2016 год. е вписано заличаване 
по партидата на дружеството в Търговския регистър. Във връзка с политиката на „Трейс Груп 
Холд“ АД за оптимизиране на дружествата, през последните няколко години дейността на 
„Строителна компания Трейс“ АД постепенно беше прекратена, а функциите и бяха поети от „Пи 
Ес Ай“ АД. „Пи Ес Ай“ АД е най-старото дружество в структурата на ТРЕЙС и е с установени 
позиции на строителния пазар не само в региона на Стара Загора, но и на територията на Южна 
България. 
 

1.3. На 22 юни 2016 година се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на „Трейс 
Груп Холд“ АД, на което беше взето решение за изплащане на дивидент при следните условия: 
Общата сума за изплащане на дивидент е в размер на 3 566 315,79 лв. 
Брутният дивидент на една акция е 0,1473684211лв. 
Нетният размер на дивидент на една акция е 0,14 лв. 
Начало на изплащането на дивидента за 2015г. е 01.09.2016 г. 
Краен срок за изплащането на дивидента за 2015г. е 31.12.2016 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, т.е. към 06.07.2016г. 
Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар” АД дивидентът ще се 
изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД. 
 

1.4. На 24.06.2016 г. в Чешки съдебен регистър беше вписана промяна във връзка с  управлението на 
„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага. Като управител на дружеството е заличен Манол Пейчев Денев, 
а на негово място е вписан Венцислав Петров Кръстев. 

 
1.5. На 24.06.2016 г. „Инфрастрой“ ЕООД подписа договори за „Ремонт на общинска пътна и улична 

мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”. 
Обособена позиция 1 – Ремонт на общински път и улична мрежа в с. Писарово 
Обособена позиция 2 – Основен ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит 
Обособена позиция 3 – Основен ремонт на улична мрежа в с. Староселци 
Общата стойност на договорите е 196 823 лева без ДДС. 
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1.6. На 09.05.2016 г. „Трейс Бургас“ ЕАД подписа договор за изпълнение на обект: Работно 
проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на 
многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 
„Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Георги Бенковски“ № 123 и № 125“. 
Стойността на договора е в размер на 988 641, 42 лева 
 

1.7. „Пи Ес Ай” АД подписа договори за изпълнение на: 

- Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 25, бл. „Неофит 
Рилски”. Проектът е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Договорът е на стойност 811 275 лв. без ДДС, а финансирането е по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

- Пристройка към магазин ПРАКТИКЕР в гр. Бургас на стойност 640 000 лева без ДДС.  
 

1.8. „Трейс – София” ЕАД подписа договор за изпълнение на обект „Инженеринг /проектиране, 
авторски надзор и изпълнение на СМР/ на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка с 
реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради на територията на община Кюстендил“ по 3 /три/ обособени позиции: за ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, 
ул.“Александър Димитров“ кв. 89, бл.27- РЗП – 4125,73 кв.м”. Стойността на договора е  515 992,00  
лева. 
 

1.9. „Трейс ПЗП Враня” ООД, подписа следните договори: 

- „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици в град Враня, Сърбия” на стойност 261 
587 лева без ДДС.  

- Договори за ремонт и реконструкция на улици на територията на общини Вранска баня, Враня, 
Лесковац и Сурдулица на обща стойност 570 000 лева. 

- Реконструкция на местните некласифицирани пътища в квартал Загужанье, град Сурдулица, 
Сърбия, на стойност 114 376, 68 лева. 

- Дейности по поддръжка на улици в Лесковац, Сърбия, на стойност 358 169, 44 лева. 

- реконструкция на улици в Дубница, община Враня, на стойност 80 000 лева. 
 

1.10. „Трейс ПЗП Ниш” АД подписа договори за поддържане на общински пътища и улици на 
територията на община Бела паланка  и община Пирот на обща стойност 343 696 лева без ДДС. 
Финансирането на дейностите е от бюджета на съответните общини – Бела паланка и Пирот. 

 
1.11.  „Трейс Груп Холд“ АД придоби 20 000 нови акции от капитала на „Трейс София“ ЕАД. С 

решение на „Трейс Груп Холд” АД,  едноличен собственик на дружеството, капиталът на 
дъщерното дружество се увеличава от 55 100 /петдесет и пет хиляди и сто/ лева на 2 055 100 / два 
милиона петдесет и пет хиляди / лева чрез издаване на нови 20 000 / двадесет хиляди / 
обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка. 
„Трейс Груп Холд” АД записа 20 000 /двадесет хиляди/ нови акции на приносител срещу парична 
вноска в размер на 2 000 000 лева. Увеличението на капитала на „Трейс София“ ЕАД е вписано в 
Търговския регистър на 12.01.2016 г. 

 
1.12. На 29.02.2016 г. Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото 

събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка със свое протоколно 
решение от 20.03.2015 г. взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно 
изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при същите условия: 
1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто 
хиляди) броя акции. 
2. Начална дата на обратното изкупуване – 07.04.2016 г. 
3. Минимална цена на обратно  изкупуване – 5,00 лв. (пет лева) 
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 9,00 лв. (девет лева) 
5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 
07.04.2017 г., т.е. до 1 /една/ година, считано от 07.04.2016 г. 




