
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба 

(Регламент относно пазарната злоупотреба) относно обстоятелства, настъпили 

към първо тримесечие 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

28 януари 2018 

 

 „Градус“ АД представи тримесечен индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2018г. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

30 януари 2018 

 

 Публикуване на коригиран отчет за паричните потоци за четвърто тримесечие на 2018г., поради 

техническа грешка 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

01 март 2019 

 

 В изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проспект за публично предлагане на 

ценни книжа“, “Градус” АД, чрез дъщерното си дружество „Градус-98“ АД завърши изграждане на нов 

център за подрастващи родители, който се намира в с. Червена вода, общ. Русе (Център Север-4). Същият 

се състои от  6 сгради, 12 халета, всяко хале с 864 кв. метра функционална застроена площ. Центърът е с 

максимален капацитет 123 264 броя птици – подрастващи родители. Към днешна дата функционира при 

пълен капацитет. Направената инвестиция възлиза на приблизителна стойност от 3 500 000 лв., в това 

число 1 450 000 лв. ремонт и изграждане на сгради и 2 050 000 лв. съоръжения, машини и оборудване. 

В процес на изграждане е и  „Център Север-5“ за Родителски стада, който се намира  в с. Червена вода, 

общ. Русе, който е с 6 сгради, 12 халета . Очакванията са, да бъде завършен август 2019 г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

05 март 2019 

 

 „Градус“ АД представи тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

01 април 2019 

 

 „Градус“ АД представи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2018г. 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

30 април 2019 

 

 „Градус“ АД представи одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2018г. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

30 април 2019 

 

 „Градус“ АД представи тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2019г. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

2 май 2019 

 

 „Градус“ АД обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на 

редовно годишно Общо събрание на Дружеството, което да се проведе на 10 юни 2019г. от 11:00часа, в 

гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“. 

Поканата и материалите към Общото събрание са разпространени публично чрез www.x3news.com.  

Същите са и на разположение на акционерите на адреса на управление в гр. Стара Загора, жк. 

Индустриален, Птицекланица Градус и на интернет страницата на Дружеството: 

http://gradus.bg/investors-meeting  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

30 май 2019 

 

„Градус“ АД представи тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2019г. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

6 юни 2019 

 

“Градус” АД /Дружеството/ уведомява относно следното: 

На заседаниe на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 06.06.2019г., е взето решение част 

от печалбата за 2018г. на дъщерното дружество Жюлив ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в 

качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 2 000 000 /два 

милиона /лева. 

На Общо събрание на акционерите на Градус-98 АД е взето решение за разпределяне на част от печалбата 

за 2018г. в размер на 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ лева, в резултат от взетото решение 

Градус АД като мажоритарен акционер на Градус-98 АД ще получи дивидент в размер на 2 498 350 /два 

милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди триста и петдесет/ лева. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

10 юни 2019 

 

“Градус” АД уведомява относно следното: 

http://www.x3news.com/
http://gradus.bg/investors-meeting


На 07.06.2019 год. в „Градус” АД постъпиха Уведомления за разкриване на значително дялово 

участие от Иван Ангелов Ангелов и Ангел Иванов Ангелов.  

Съгласно посоченото в уведомленията, Иван Ангелов Ангелов е прехвърлил чрез дарение на Ангел 

Иванов Ангелов 49 597 822 броя акции или 20.36% от капитала на Градус АД. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

10 юни 2019 

 

Градус АД-Стара Загора представи уведомление за паричен дивидент.  

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 10-06-2019 

г. в Стара Загора-6000. На ОСА е гласуван дивидент за 2018 г. в общ размер на 24 360 871 лева. Размер на 

дивидента за една акция бруто - 0.10 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери 

физически лица) - 0.095 (само за акционери физчески лица) лв. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

11 юни 2019 

 

Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 10-

06-2019 г.11:00 часа 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

18 юни 2019 

 

На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 18.06.2019г., е взето решение 

част от печалбата за 2018г. на дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД да бъде разпределена на 

Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 

1 000 000 /един милион /лева. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

19 юни 2019 

 

На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 19.06.2019г., е взето решение 

част от печалбата за 2018г. на дъщерното дружество Лора - 2004 ЕООД да бъде разпределена на Градус 

АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 500 000 

/петстотин хиляди /лева. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

30 Юли 2019 

 

„Градус АД“ уведомява за направени инвестиции от дъщерното дружество „Лора – 2004“ ЕООД. 

В изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проспект за публично предлагане на 

ценни книжа“, „Градус АД“, чрез дъщерното дружество „Лора - 2004“ ЕООД е направило инвестиции в 

закупуване на машина за улавяне на птици на обща стойност 318 хил. лв.  

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

31 юли 2019 

 

„Градус“ АД представи индивидуален отчет за първо полугодие на 2019г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

02 aвгуст 2019 

 

„Градус АД“ уведомява за направени инвестиции от дъщерното дружество „Градус – 1“ ЕООД. 

В изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проспект за публично предлагане на 

ценни книжа“, „Градус АД“, чрез дъщерното дружество „Градус - 1“ ЕООД е направило инвестиции в 

оборудване на обща стойност 771 554 лв. То включва закупуване на нови камиони, контейнери за превоз 

на живи птици и други. 

 

 


