
“Златни плс-щи "АД
гр. Варна, 9007

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ
КЪМ

ТРИМЕСЕЧЕН КОНСОЛИДИРАНФИНАНСОВОТЧЕТ
на “ЗЛАТНИПЯСЪЦИ”АД

за периода, приключващ на 30 септември 2021г.

За периода И ОТ началото на ГОДИНВТЗ:

1. Информация за промените в счетоводната политика през
отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се
отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента.

Не са правени ПРОМЕНИ В СЧеТОВОДНЗТа ПОЛИТИКа на друЖССТВОТО.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група
на емитента, ЯКО участва В такава група.

Не са настъпили промени в икономическата група. в която участва
““Златни пясъци" АД.

3. Информация за резултатите от организационни промени в
рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от
икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на
ПЛИУЩССТВО, ДЪЛГОСРОЧН" ИНВЕСТИЦИИ, преустановяване на ДЕЙНОСТ.

Не са извършвани организационни промени в дружеството.

4. СТННОВИПЦС На управителния ОрГаН ОТНОСНО ВЪЗВПЗЖНОСТИТе за
реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата
финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие,
КНК-ГО " информация за факторите И ОбСТОУП елствата, КОИТО ще повлияят на
постигането на прогнознитс рЕЗуЛТиТН най-малко за следващото
тримесечие.

Към 30.09.2021г. дружеството не с публикувало финансови прогнози за
резултатите от текущата финансова година.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5
На СТО ОТ гласовете В общото събрание КЪМ края на СЪОТВСТНОТО тримесечие,
" промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на
предходния тримесечен период.

Лица, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание по
предоставена на дружеството информация от Централен Депозитар. са:

- “Златни АД., със седалище: гр.София, ЕИК 130152844. притежава
пряко 4 145 500 акции , 63.84 %;



- ““С-Травел” ЕАД, със седалище: гр.София. ЕИК 131338111. притежавапряко 1 866 643 акции , 28.75 %.
6. Данни за акциите, притежавани ОТ управителните И контролниоргани на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените,настъпили за периода ОТ края на предходния тримесечен период за ВСЯКО лицепоотделно.

ЧЛЕНОВСТБ на управителните И КОНТРОЛНИ ОРГЗНИ на ДРУЖЕСТВОТО не притежаватпряко акции ОТ неговия капитал.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражнипроизводства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто отсобствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията иливземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на стоот собствения му капитал, се представя информацпя за всяко производствопоотделно.

Дружеството не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражнипроизводства, които да касаят задължения или вземания наймалко 10 на сто отсобствения им капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента | ти от негово дъщернодружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на зад ,кения общо къмедно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица спосочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размерана неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер напоето задължение,условия и срок.

На свое заседание от 29.07.2021г. Управителният съвет на „Златни пясъци“ АДвзе решение дружеството да отговаря като солидарен съдлъжник по договор за банков
кредит, предоставен от „Райфайзен Лизинг (България)" ЕООД на ..ЕСП Златни пясъци"ООД, заинтересоваио пише по смисъла на чл.1 14 ал.7 ЗППЦК. при размер на кредита от300 000 лв.

гр. Варна,
17.11.2021 год.

За ““Златни пясъци" АД:

Ивайло Чеварганов,
Изпълнителен директор

Албена Петрова,
Главен счетоводител

Любомира Ризова - Солбакке,
Директор за връзка с инвеститорите


