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За периода и от началото на годината:

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

Не са правени промени в счетоводната политика на Дружеството.

Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, акоучаства в такава група.

Не са настъпили промени в икономическата група. в която участва “Златни пясъци“ АД.
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента,като преобразуване, проч тжба иа дружества от икономическата група, апортни вноски отдружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване надейност.

През отчетния период „Златни пясъци“ АД участва в учредяването на новото дружество„Хотели „Морско око“ ООД, ЕИК 206755545. с апортна вноска на свои недвижими имоти. . Златнипясъци“ АД осъществява продажбата на всички свои дружествени дялове от апитала на „Хотели..Морско око“ ООД.

СТННОППЦЦЗ на уПрНВПТЕЛППН ОРГП" ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИ-ПЗ За реализация напубликувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитатрсту гатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата,които ще повлияят на постигането на протоните резултати най-малко за следващотот римесечие.

Към 31.12.2021]: дружеството не е публикувало финансови прогнози за резултатите оттекущата финансова година.

Данни за лицата. притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете вобщото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните отлицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.
Лица. притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание по предоставена надружеството инт|юрмация 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. притежава пряко 1 866 643акции - 28.75 %.



Данни за акциите. притежавани от управителните и контролни органи на емитентакъм края на съответното тримесечие, както и промените. настъпили за периода от края на
предходния тримесеченпериод за всяко лице [поотделно.

Членовете на управителните и контролни органи на дружеството не притежават прякоакции от неговия капитал.

Информация га висящи съдебни, адмниистративнн или арбитражии производства.касаещи дължеини или вхемання в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на
емитента; НКО общата сТОйНОсГ на задълженията "ЛИ вземанията на емитента "0 ВСИЧКИ
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представяинформация за всяко производство поотделно.

Дружеството не е страна по висящи съдебни. административни или арбитражни
производства. които да касаят задължения или вземания найгмалко 10 на сто от собствения им
капитал.

Информация за отнус| атнте от емитеи | или от негово дъщерно дружество заеми,предоставяне на гараннин нлн поемане на задължения общо към едно лице или негово
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера навзаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен
процент, краси срок на погасяване, размер на поето задължение.условия и срок.

През отчетния период не са отпускани ”заеми от емитента или от негово дъщернодружество. не са предоставяни Гаранции или посмони задължения общо към едно пнне или негово
дътнсрно Дружество.

гр. Варна.
25.01.2022 год.
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