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“Слънчев бряг” АД          ЕИК 812020577

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг                                           e-mail: info@sunnybeachbg.net
тел.: (0554) 22510, 22429, 22439                                     факс: (0554) 22524, 22510  

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със свиканото редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD290622ROSA и ISIN код на емисията: BG11SLNEAT19, на 29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, и допълнително представени документи от Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за резултати от проведения на 03.06.2022г. конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., на основание чл.223, ал.4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК, 

„Слънчев бряг“ АД,  уточнява следното:

Прилага допълнение към материалите по т.14, касаеща избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2022г., по Препоръка на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура: Протокол от 03.06.2022г., 10 ч. на Одитния комитет за допускане на участниците в конкурса, Протокол от 03.06.2022г., 14 ч. на Одитния комитет за класиране на участниците в конкурса и определянето на спечелил и Представяне на „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД; 
2. проект за решение по т.14: ОСА избира лицето, класирано на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г., обявен с Покана рег.№И03-00-06/19.05.2022г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014., а именно: „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници; 

	

	
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД



