
“Златни пясъци ”АД
гр. Варна, 9007

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВОТЧЕТ
на

“ЗЛАТНИ 11ЯСЪЦИ"АД
за периода, нриключваш на 31 декември 2021 год.

МЕ7КДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и затяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет
В законоустановения срок дружеството емитент е предоставило пред КФН,регулирания пазар на ценни книжа и пред обществеността изискуемата от законафинансова информация за изминалите първо. второ и трето тримесечие на 2021г.От началото на финансовата година до края на междинния период дейността надружеството е била подчинена на подготовката и провеждането на туристическиясезон. Сезон лято 2021г. за дружеството започна по-късно от норма-квото. предвидпродължаващата криза в сферата на туризма. предизвикана от пандемията от СОИО-19.
На 02.12.2021г. се проведе извънредно Общото събрание на акционерите. накоето се взеха следните решения: 1. Овластяване на представляващите иуправляващите „Златни пясъци““ АД за извършване на сделка по чл. 114, ал. 1 отЗакона за публично предлагане на ценни книжа., представляваща участие на „Златнипясъци“ АД в учредяване на търговско дружество по българския Търговски закон снепарични вноска на недвижими имоти в капитала на същото: 2. Промени в броя и

персоналния състав на членовете на Надзорния съвет.
КФН е била своевременно уведомена за събитието., в изпълнение разпоредбатана чл,1166 ал.3 т.2 от ЗППЦК.
През отчетния период „Златни пясъци“ АД участва в учредяването на новотодружество „Хотели „Морско око“ ООД. БИК 206755545. с апортна вноска на своинедвижими имоти. латни пясъци“ АД осъществява продажбата на всички своидружествени дялове от капитала на „Хотели „Морско око“ ООД.

2. Описание на основните рискове и несигурност", пред които е изправенемитентьт през останалата част на финансовата година

През отчетното тримесечие дейността на емитента е била подчинена наосъществяване на обичайната му дейност. Основните рискове и несигурности нредемитента са свързани с търсенето на туристическа услуга по българското Черноморие.като се отчете продължаващата световна криза в сферата на туризма. предизвикана отпандемията от СОУ1В>19,

3. Информация за сключените големи сделки между свързани лица



През отчетния период не са били сключени големи сделки между свързанилица по смисъла на чл.! 14, ал.1,т.1 ЗППЦК.

гр. Варна,
25.01.2022 год.
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