
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  

 

 

 

 

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

