
“Златни пясъци ”АД
гр. Варна, 9007

ТРИМЕСЕЧЕН КОНСОЛИДИРАНФИНАНСОВОТЧЕТ
на

“ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ"АД
за периода, приклточващна 30 септември 2021г.

МЕЖДИНЕНДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и затяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

През тримесечието не са настъпили събития. свързани с емитента “Златни
пясъци” АД, които могат да бъдат счетеии за важни по смисъла на закона и които могатда повлияят на цената на акциите на дружеството.

В законоустановения срок дружеството емитент е предоставяло пред КФН,
регулирания пазар на ценни книжа и пред обществеността изискуемата от законафинансова информация За изминалите първо и второ тримесечие на 2021г.От началото на финансовата година до края на междинния период дейността на
дружеството е била подчинена на подготовката и провеждането на туристическиясезон, Сезон лято 2021г. за дружеството започна по-късно. предвид продължаващата
криза в сферата на туризма. предизвикана от пандемията от СОХ/ШЧ9.

На свое заседание от 29.07.2021г. Управителния г съвет на „Златни пясъци“ АД
1336 решение дружеството ДВ ОТ ОВЕрЯ КАТО СОЛИДЗРСП СЪДЛЪЖНИК ПО ДОГОВОР за банков
кредит, предоставен от „Райфайзен Лизинг (България)“ ЕООД на .,ЕСП Златни пясъци"“
ООД. заинтересовано лице по смисъла на чл.] 14 ал.7 ЗППЦК. при размер на кредита от300 000 лв.

КФН е била своевременно уведомена за събитието. в изпълнение разпоредбата
на чл.1166 ал.3 т.2 от ЗППЦК.

2. Описание на основните рисконс " несшурности, пред които с изправенемитснтьт през останалата част на финансовата година

През отчетното тримесечие дейността на емитента е била подчинена на
осъществяване на обичайната му дейност. Основните рискове и несигурности пред
емитента са свързани с търсенето на туристическа услуга по българско го Черноморие.
като се отчете продължаващата световна криза в сферата на туризма. предизвикана от
пандемията от СОУШ-Ю.

3. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

През отчетния период не са били сключени големи сделки между свързани
лица по смисъла на чл.114,ал.1.т.1 ЗППЦК.



гр. Варна,
17.11.2021 год,
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ИЗПЪЛНИТВЛЕН ДИРЕКТОР

Албена Петрова,
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