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
през изтеклото деветмесечие

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 септември 2018
С настоящото уведомление, “Градус” АД уведомява, че на заседания на Съвета на директорите,
проведени на 27.09.2018г., са взети решения част от печалбата за 2017г. на дъщерните дружества
Милениум -2000 ЕООД, Лора -2004 ЕООД, Жюлив ЕООД, Градус-1 ЕООД да бъде разпределена под
формата на допълнителен дивидент в общ размер на 3 350 000 /три милиона триста и петдесет хиляди/
лева.
На 27.09.2018г. Съветът на директорите на Градус-98 АД взе решение за свикване на Общо събрание
на акционерите, на което като точка от дневния ред да бъде обсъдено и гласувано разпределяне на част от
печалбата за 2017г. Общото събрание ще се проведе на 15.11.2018г., като в резултат от взетото решение
се очаква Градус АД като мажоритарен акционер на Градус-98 АД да получи допълнителен дивидент в
размер на 2 498 350 лв.
По този начин общият разпределен дивидент от дъщерните дружества към Градус АД през 2018г. ще
бъде в размер на 27 174 730 лв., с което дружеството изпълнява поетия към инвеститорите ангажимент в
Проспект за публично предлагане на акции.
Следва да се има предвид също така, че Съветът на директорите на Градус АД възнамерява да изпълни
поетия ангажимент към инвеститорите като предложи на Годишното общо събрание на акционерите през
2019г., минимум 90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена под формата на дивидент към
акционерите.

УВЕДОМЛЕНИЕ
16 октомври 2018
С настоящото уведомление, “Градус” АД уведомява за направени инвестиции през 2018 година в
дъщерното дружество „Градус-98“ АД.
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 Основно стадо-родители, който се намира в с.Червена вода, общ. Русе (Център Север-3). Същият
се състои от 6 сгради, 12 халета, всяко хале с 864 кв. метра функционална застроена площ. Центърът е с
максимален капацитет 72 360 броя птици - родителски стада за бройлери. Към днешна дата функционира
при пълен капацитет. Направената инвестиция възлиза на обща стойност 3 535 872 лв.

В процес на изграждане е и „Център Север-4“ за Подрастващи родители, който се намира в
с.Червена вода, общ.Русе, който е със 7 сгради, 14 халета . Очакванията са, да бъде завършен до края на
2018 г.

