
ПриложениеМ 9 към чл.33. ал.1, т.7 от Наредба М 2 от 17.09.2003г.
за проспектнтепри публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичнитедружества и другите емитенти на ценни книжа

ВЪТРЕШНАИНФОРМАЦИЯ
към Тримесечен финансов отчет

на “Златни пясъци“ АД
за периода, приключват на 31 Декември 2021 год.

1. Промяна на лицата, пражииващн контрол върху др„ местното:
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол

върху дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството
" причини Т:] ПРОМЯНаТа: ПРОНЕПП В начина на ПРЕДСТЦВЛПВЙПЕ; назначаване ИЛИ
освобождаване на прокурист:

С решение на извънредно Общото събрание на акционерите от 0 12.2021г. е
определен нов със тв на Надзорния съвет на дружеството: Славчо Боянов Христов ,
Председател на Надзорния съвет, Адриана Николова Динчсва , член и Мария Пламенова
Гутова , член.

3. Измененияи/или опълненнп в устава на дружеството:
През ИЧХЧИПЗЛИЯ (ТГЧСТСН ПЕРИОД не е ИЧВЪРШВГПШПРОМЯПП.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на
преобразуването:

През Изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

Структурни промени в дружеството - няма настъпили промени през тримесечието.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи,
свързани с производството:

През изтснлого грпмесечпе няма открито производство по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество и всички съществениетапи, свързани с производството.

През изтсклото тримесечие няма открито производство по несъстоятелност.

7. Придобиваие, предоставните за ползване или разпореждане с активи на голяма
стойност по ч и.] 14, ал.1,*г.1 ЗППЦК.

През отчетния период не са били сключени големи сделки по смисъла на чл.114,ал.1,
1.1 ЗППЦК.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на ,

предприятие:
През изтсклото тримесечие пяна сключвани договори с такъв характер.

“овор за съвместно

9. Промяна на одитори те на дружеството и причини за промяната:
Без промяна през огчетния период.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.
Финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 5 789 хил. лв.

11. Съществени загуби и причини да тях.
През отчетния период не са отчетени съществени загуби.



12. Непредвндимо или иепредвидеио обстоятелство от извънреден характер,вследствие на което дружеството илии негово дъщерно дружество е претърпяно щети,възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.ПРЕЗ ИЗТЕКЛОТО гримесечие не са НПСТЪПИПИТаКНВН ОбСТОЯТСЛСТВа.

13. Публичноторазкриване на модифициранодиторски доклад.През изтеклото тримесечие няма публикуван модифициран одиторски доклад.
14. Решение ииа обиииото събрание относно птица и размера на дивиденти, както иотносно условията ии реда за неговото иизплащопе.

Без промеиии през изтеклото тримесечие.

15. В* шпквапе па задължените, което е съществено за др жест-вото или неговодъщернодружество,ВКЛ|0ЧНТСЛ|Н1 ВСЯКО неизпълнениеИЛИ увеличение Пд задължението.През изтеклото тримесечие няма задължение на групата. което да е съществено посмисъла на параграф 1. т. 4 от Допълнителните разпоредби към Наредба На 2.

16. Възникване на вземане, което е съЩествепо за дружеството. е посочване иианеговия падеж.
През ИЗТВКЛОТО ТРИМССЗЧИС НПМа вземане на ДрУЖССТВОТО. КОСТО да е СЪШеСТВеНО ПОсмисъла на параграф 1.т.4 от Допълнигепннте разпоредби към Наредба На 2.

17. Ликвиидииии проблеми ии мерки за финансово подпомагане.
През изтеклото тримесечие няма ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Без промени през изтеклото тримесечие.

19. Потвърждсппе на преговори за придобиване на дружеството.През изтеклото тримесечие не са водени такива преговорнв

20. Сключване или изпълнение на съществеииии договори, които не са във връзка собичайната дейност на дружеството.
През изтеклото тримесечие не са сключени такива договори.
21. Становище на управителния оргаии във връзка с отииравено търговопредложение.
През изтсклототримесечие няма отправено търгово прсдлозиссние.

22. Прекратяване иилии съществено намаляване на виаимоотношеннятас клиент и,които формират най-малко 10 на сто от приходите ииа дружеството за последните трииодиииии.

През изтеклото тримесечие няма нас иъпили промени.

23. Въвеждане на новии продукти ии разработки ииа пазара.През И731|СКЛ01Г0 ТРИМЕССЧИС Не са въведени На ПНЗНРИ НОВИ ПРОЛ) КТИ.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи надружеството за последиииите три години).
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

25. Развитие п/илп промяна и обема на поръчките " използването ииапроизводствените мощности.
През изтеклого тримесечие няма настъпили промени.

26. Преустаповявапе продажбите на даден продукт, формиращи значителна част



от приходите на дружеството.
През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

27. Покупка на патент.
През изтеклого тримесечие Дружеството не е придобило патенги.
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане напрешепнс за дейност (лиценз).
Прсз изтеклото тримесечие няма настъпили промени.
29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражна дело, отнасящо седо задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена наиска най-малко 10 на сто от собственици капитал на дружеството.През ИЗТСКЛОТО ТРИМеСеЧИЕняма НИСЧЪПИЛИПРОЧВНИ.

30. Покупка, продажба или учреден лог на дялови участия в търговскижества от емитента или негово дъщерно дружество.
Извършснн продажба на всички собствснн на Златни пясъци“ АД дружествсни дяловеот капитала на „Хотели „Морско око“ ООД. ЕИК 206733545.

дР

31. Изготвеиа прогноза ог емитента за неговите финансови резултати или нанеговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкритапублично.
Не е взето подобно решение.

32.11рнсъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.Не е нрис ьждан рейтинт .

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат огзначение за инвеститорите при вземането на решение Д:! ПрнДОбНПТ, да продадат или ДИПРОДЪЛЖЗТ да притежават публично предлагани ЦЕННИ книжа.
През итгеклото тримесечие няма настъпили обстоятелства. които би. могли да бъдатог значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият. да продадат или даПРОДЪЛНСПТ ДА ПрИТе>КНВаТ ПУбЛИЧНО ПРСДЛЗГПНИ ЦЕННИ КНИЙКН.

гр. Варна.
25.01.2022 год.

латни пясъци” АД:

Ивайло Чеварганов,
Изпълнителен директор

Албена Петрова,
Главен счетоводител

Любомира Ризова - Солбакке.
Директор "за връзка с инвеститорите


