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 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
28 януари 2019
„Градус“ АД представи тримесечен индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
30 януари 2019
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:
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 1006-2019 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.
УВЕДОМЛЕНИЕ
29 август 2019
„Градус“ АД представи консолидиран отчет за първо полугодие на 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
12 септември 2019
„Градус“ АД обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на
Извънредно общо събрание на Дружеството, което да се проведе на 25 октомври 2019г. от 11:00 часа, 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
15 октомври 2019
Във връзка с изпълнение критерии на Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28.06.2007 година за
определяне на правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо
„Градус АД“ уведомява за увеличен капацитет на четвърти център в Птицекомбинат Стара Загора
на дъщерното дружество „Лора – 2004“ ЕООД с 250 000 броя птици. Това ще доведе до ръст в
производството с приблизително 312 тона живо месо на година.

УВЕДОМЛЕНИЕ
25 октомври 2019
На 25.10.2019 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Градус АД, където се
взеха следните решения:
1.Приема изготвените и предложени от Одитния комитет на Градус АД Правила за работа на
Одитния комитет на Градус АД;
2.Избира за регистриран одитор, който да провери и завери Индивидуалния годишен финансов
отчет на Дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 година “Бейкър
Тили Клиту и Партньори” ООД, рег. № 129, ЕИК: 131349346, гр. София, 1000, ул. Стара планина №5, ет.
5, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева;
3.Одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2019 г.;
4.Одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент;
5.Взима решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството,
съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г., при следните параметри:
Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391,62 лв.; Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 26.11.2019 г.; Срок на изплащане на дивидента: 3 месеца; Начин на
изплащане на дивидента: чрез Централния депозитар и клонове на УниКредит Булбанк АД.
УВЕДОМЛЕНИЕ
25 октомври 2019
Градус АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 2510-2019 г.11:00 часа
УВЕДОМЛЕНИЕ
28 октомври 2019
Градус АД представи индивидуален тримесечен отчет за деветмесечието на 2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
11 ноември 2019
На заседаниe на Съвета на директорите на „Градус“ АД, се взе решение част от неразпределената
печалба за 2018 г. 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 1 000 000 /един
милион/ лева.
УВЕДОМЛЕНИЕ
14 ноември 2019

На заседаниe на Съвета на директорите на „Градус“ АД, се взе решение част от неразпределената
печалба за 2018 г. 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 3 000 000 /три
милиона/ лева.
УВЕДОМЛЕНИЕ
9 декември 2019
На Общо събрание на акционерите на Градус-98 АД е взето решение за разпределяне на част от
неразпределената печалба за 2018г. в размер на 2 000 000 /два милиона/ лева, в резултат от взетото
решение Градус АД като мажоритарен акционер на Градус-98 АД ще получи дивидент в размер на 1 998
680 лева.
УВЕДОМЛЕНИЕ
13 декември 2019
Уведомление от Иван Ангелов по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент
и на Съвета от 16 април 2014 година за сделки от 12 декември 2019 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
18 декември 2019
„Градус“ АД уведомява за взето решение на Съвета на директорите с протокол от 18.12.2019 г.
относно придобиване на дружеството Голд Фарм - 91 ЕООД.
Сделката цели обединяване на цикъла на производство и дистрибуция на продуктите, продавани под
марката „Градус“, част от която се извършва до този момент от ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“, а
именно – угояване на живи птици.
ЕТ "ГРАДУС - ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ исторически е първият производител на продуктите „Градус“ и
неговото интегриране в корпоративната група на Градус би довело до оптимизаране на определени
административни и оперативни разходи, както и по-добра защита на репутацията на основната марка на
дружествата от групата. С оглед на гореизложеното, цялото търговско предприятие на ЕТ "ГРАДУС ИВАН АНГЕЛОВ – 55“ е внесено като непарична вноска в капитала на Голд Фарм – 91 ЕООД, ЕИК
205933500, което е учредено едновременно с извършването на непаричната вноска и не притежава други
активи и не извършва друга дейност освен дейността на придобитото търговско предприятие.
Градус АД е възложило оценка на Голд Фарм 91 ЕООД на независим външен оценител. Съгласно
посочената в оценката стойност, цената на 100% от дяловете на „Голд Фарм 91“ ЕООД възлиза на 4 052
000 лева, което е приблизително 1.20% от стойността на активите на Градус АД съгласно одитирания
финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. (стойността на въпросните активи е 338 688 хил. лева) и
приблизително 1,29% от стойността на активите на Градус АД съгласно последния изготвен финансов
отчет на Дружеството за трето тримесечие на 2019 г. (стойността на въпросните активи е 314 301 хил.
лева). Градус АД, от своето учредяване, не е извършвало други сделки по смисъла на чл. 114, ал. 6 от
ЗППЦК с Иван Ангелов Ангелов, в качеството му на заинтересовано лице.

