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Трейс груп холд АД-

София(Т57) 

Инфраструктура,  околна среда, 
благоустройство и хидро-техническо 
строителство, енергетика и строителство на 
сгради.  

Сектор: Индустриално производство 

Последна сделка: 08.04.2016 

52 High 7.8000 

52 Low 5.432 

P/E 16.38 

P/B   1.45 

P/S   0.45 

EV/EBITDA   10.63 

Market cap 134 310 хил.лв. 

Free float  10.45% 

  
 

Графика- изменение на цена на акция 

(последните 12 месеца) 

 

 

Основни акционери 

Николай Ганчев Михайлов 66.97% 

Галини - Н ЕООД 9.00% 

Други физически и юридически лица 24.03% 
 

Основни финансови данни 

BGN (хил.) 2013 2014 2015 

Продажби 322 561 339 348 472 773 

% изменение  5% 39% 

EBITDA 26 466 18 573 20 152 

% изменение  -30% 9% 

EBIT 19 313 11 491 12 929 

% изменение  -41% 13% 

ROE 16.99% 8.92% 8.87% 

ROA 6.69% 3.86% 2.7% 

EPS 0.676 0.378 0.399 

Дивидент 0.026 0.137  

 

 

 

 

Новини 

 Стара Съветът на директорите на Трейс 

груп холд АД е взел решение за 

удължаване на срока на обратното 

изкупуване на акции от 7.4.2016 до 7.4. 

2017г. На изкупуване ще подлежат до 

100 000 акции на цени между 5 и 9 лв. 

Посредник по изкупуването е Капман 

АД. 

 Компанията отчита рязък ръст на дела 

на свободно търгуемите от 10.45% на 

1.3. 2015г. до 24.03% на 1.3.2016г. 

Поради понижението в цената с 25% за 

последните 12 месеца, дружеството 

можеше да отпадне от SOFIX, ако free-

float-ът му не беше рязко повишен с 

8.67 процентни пункта от капитала. 

Продавач или продавачи са били 

акционери с дял малко над 5%. След 

продажбите делът им е паднал с малко 

под петте процента. 

 Дъщерните дружества на Трейс Груп 

Холд АД - ПСФ Мостинженеринг АД и Пи 

Ес АЙ АД са подписали рамково 

споразумение за изграждане, ремонт, 

реконструкция и преустройство на 

сгради на болницата в Ямбол на 

стойност до 3 млн. лв. без ДДС 

 "През последните няколко години Пи Ес 

АЙ АД насочи усилия за навлизане в 

сектора на високото строителство, като 

успешно реализира проекти за 

изграждане на нови сгради и договори 

за инженеринг за обновяване 

енергийната ефективност на сгради“, 

пише в прессъобщение на дружеството. 

Изводи 

 Съотношението цена/печалба е 

сравнително високо за българските 

публични компании, но то е следствие 

от положителната оценка на пазара за 

финансовото състояние и перспективите 

на развитие пред компанията. 12% 

средногодишна рентабилност, 5% 

средногодишен ръст на собствения 

капитал при 51% собствен/привлечен 

капитал и P/B 1.45 са показатели, които 

дават основание да смятаме, че акциите 

на компанията разполагат с потенциал 

за ръст. 


