
 

В изпълнение на нормативните изисквания Ви уведомяваме за резултатите от 
публичното предлагане /подписката/ на до 55 555 556 броя акции на “Градус” АД, 
27 777 778 нови акции и 27 777 778 съществуващи акции, съгласно овластяване от 
ОСА с решение от 29.12.2017 г., решение на Съвета на директорите от 30.01.2018 г. и 
решение на ОСА от 26.03.2018 г., Проспект за публично предлагане на акции, 
потвърден от КФН с Решение № 542-Е от 28.05.2018 г.  и съобщение за публично 
предлагане, публикувано във в. „Стандарт“ и на интернет страниците на Емитента 
„Градус“ АД (www.gradus.bg) и на Водещия Мениджър Първа Финансова Брокерска 
Къща ЕООД (www.ffbh.bg ) на 08.06.2018 г.  Публичното предлагане се осъществи 
чрез аукциони на Сегмента за първично публично предлагане на БФБ на 18.06.2018 г. 
и 19.06.2018 г. Сетълментът на сделките (Т+2) беше на 20.06.2018 г., съответно на 
21.06.2018 г.  Публичното предлагане е успешно, тъй като се надвиши минималното 
изискване за успех на емисията (36 111 112 броя акции). 
От предложените акции, общо 45 217 420 (от тях 22 608 710 нови акции и 22 608 710 
съществуващи акции) броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 
лев и емисионна стойност от 1.80 лева, бяха записани и реално заплатени общо 81 391 
356 лева. Цената на предлагането е 1.80 лв., на тази цена бяха изпълнени всички 
лимитирани и пазарни поръчки. Сумата за записаните акции, а именно: 81 391 356 
лева беше внесена по набирателната сметка на дружеството, открита в УниКредит 
Булбанк АД.  
Публичното предлагане на акциите от капитала на “Градус”АД приключи успешно, 
без да са налице затруднения и спорове.  До изтичане на крайния срок за записване на 
акции бяха записани 45 217 420 (от тях 22 608 710 нови акции и 22 608 710 
съществуващи акции) броя от общо предложени 55 555 556 броя акции на “Градус” 
АД, 27 777 778 нови акции и 27 777 778 съществуващи акции.  
Не бяха предложени допълнителни свръхразпределени акции, поради липса на 
установените предпоставки за това  
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