П Р И Л О Ж Е Н И Е №9
към чл. 33 от Наредба №2 / 17.09.2003 година
Събития, настъпили през периода до изготвяне и представяне
на консолидирания МФО към 30 септември 2020 година
на емитента СВЕТИ СВЕТИ КОТСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
През разглеждания период беше изготвен одитиран ГФО за 2019 година на
публичното дружество, годишен Доклад за дейността и приложения, декларации от
отговорните за изготвянето на комплекта финансови отчети лица.
Изготвени бяха годишните финансови отчети за 2019 година на всички дъщерни
дружества в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово
отчитане. Одитираните данни от финансовите отчети на дъщерните дружества участваха
при изготване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 година на
дружеството-майка.
В изпълнение разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН, беше изготвен и
представен на регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа и на
обществеността, годишният консолидиран одитиран финансов отчет за 2019 година на
Свети Свети Константин и Елена холдинг АД, обобщаващ финансовите резултати на
дружеството-майка, дъщерните и косвено контролирани дружества:
• Азалия I ЕАД
• Астера I ЕАД
• Бългериън Голф Съсайъти ЕООД
• Тиона ЕООД
• Консорциум Марина – Балчик АД
• Шабла голф – Ваклино АД
• Карачи ЕАД
• Боровете I АД
• Сий Фортрес ЕАД
• Аква Ерия ООД
• Сий Санд ЕООД
През разглеждания период бяха съставени и финансовите отчети на емитента
/индивидуални и консолидирани/ и на дъщерните дружества за междинните отчетни
периоди до 30 септември 2020 година.
Във връзка със законовите задължения на Свети Свети Константин и Елена холдинг
АД като публично дружество, до представяне на междинния консолидиран финансов отчет
към 30 септември 2020 година, беше изпратена в Комисията за финансов надзор,
Българска фондова борса АД и оповестена на широката общественост информация,
представена като приложение по чл.7 от регламент 596/2014 г. към настоящия междинен
финансов отчет.

Съгласно изискването на §38 от Преходните и заключителни разпоредби към
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2003 г. за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа, с настоящото информираме, че емитентът „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ХОЛДИНГ” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД и през 2020 г.
продължава да разкрива и оповестява на обществеността регулирана, вътрешна и друга
информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната медия X3NEWS, достъпна на
адрес: http://www.x3news.com/.
Финансовите отчети и новините на дружеството-емитент и на дъщерните дружества
Астера I ЕАД и Азалия I ЕАД /емитенти на корпоративни облигации/, се оповестяват на
български език.
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