
 
 

 

8 juli 2020 

 

Bästa medlem, 

 

Ny klubbförvaltare utsedd för följande klubbar: 

Golden Sands Island Residence Club, The Heavenly Collection och Azure Experiences Membership Club 

(Azure X)  (hädanefter ”klubbarna”) 

Vi har goda nyheter för alla medlemmar. Efter diskussioner med likvidatorerna för både Azure Resorts 

Limited och Azure XP Limited, samt med direktörerna för Golden Sands Resorts Limited (ägaren av 

anläggningen), har det beslutats att det ligger i alla klubbmedlemmarnas intresse att ge First National 

Trustee Company (UK) Limited (FNTC) i uppdrag att bilda ett nytt bolag, som ska fungera som 

klubbförvaltare för medlemmarna i klubbarnas räkning.  

Det nya förvaltningsbolaget kommer inte att vara vinstdrivande och dess enda uppgift blir att förvalta 

klubbarna för klubbarnas medlemmar. 

Krav på rörelsekapital 

Som en följd av detta beslut har FNTC bildat Vacation Club Services Limited (VCSL), som kommer att 

fungera som den nya klubbförvaltaren. VCSL har i sin tur etablerat ett företag på Malta, VCMS Co 

Limited, som kommer att anställa lokal personal för att ge service till klubbarnas medlemmar.  

 

Som en del av dessa förhandlingar som FNTC har genomfört på dina vägnar, ska VCSL förses med 

tillräckligt med rörelsekapital för att täcka dess driftsbehov på kort sikt. Detta rörelsekapital kommer att 

tillföras genom ett lån från likvidatorerna av Azure Resorts Limited och Azure XP Limited och kommer 

inte att kräva någon säkerhet, det är räntefritt och utan fast återbetalningsdatum.  

 

Uppdatering om årlig avgift för förnyelse av medlemskapet 

Diskussionerna kring det nya förvaltningsbolaget har inkluderat de avgifter som medlemmarna redan 

har betalat för förnyelse av medlemskapet. Vi har glädjen att rapportera att inställningen till dessa 

redan betalade avgifter har bekräftats, vilket skyddar klubbarnas intressen. 

 

Klubbarnas framtid säkrad 

Vi vill försäkra dig om att klubbarnas framtid är säker. Från ditt perspektiv som medlem finns det mycket 

att se fram emot så snart de statliga resebegränsningarna hävs. Vi har även glädjen att meddela att 

Radisson Blu Resort & Spa, Golden Sands på Malta har öppnat igen och är tillgängligt för medlemmarna 

efter att anläggningen har lyckats upprätta hälso- och säkerhetsåtgärder mot COVID-19.  

 



 
 

 

Flexibilitet 

Vi inser att det till följd av COVID-19-begränsningar finns ett stort antal medlemmar som har tvingats 

stoppa sina befintliga resplaner eller bokningar. I enlighet med det som har skrivits till dig av den 

tidigare förvaltaren, kommer klubbarna att vara flexibla så att medlemmarna kan använda sig av sina 

rättigheter för 2020, under förutsättning att medlemskapet upprätthålls.  

 

Observera att det kan finnas en stor efterfrågan på bokningar under de återstående månaderna 2020 

och de första månaderna 2021. Den nya klubbförvaltaren kommer att göra sitt bästa för att uppfylla 

medlemmarnas önskemål, men det finns inga garantier för att det finns rum. Vi rekommenderar därför 

att du gör dina bokningar så snart du kan, i god tid innan du planerar att utnyttja din rätt.  

 

Vilken är FNTC: s roll nu? 

Som klubbarnas förvaltare kommer FNTC att aktivt granska förvaltningsbolagets verksamhet. Vi ska se 

till att det fungerar effektivt och för medlemmarnas bästa.  Under första halvåret 2021 planerar vi att 

inrätta ett medlemsråd, för att se till att medlemmarnas synpunkter beaktas i förvaltningsbolagets 

dagliga verksamhet. 

 

Din nya klubbförvaltare VCSL är nu redo att svara på eventuella frågor du kan ha och behandla dina 

medlemsönskemål. Vänligen kontakta gruppen för medlemsservice på Malta om du vill: 

 Använd ditt medlemskap och göra en bokning på hemmaanläggningen Radisson Blu Resort & 

Spa, Golden Sands på Malta.  

 Byta eller skänka bort ditt medlemskap. 

 Diskutera obetalda den årliga avgiften för förnyelse av medlemskapet, eftersom det inte 

kommer att vara möjligt att dra nytta av ditt medlemskap om dessa inte har betalats. 

 

KLUBBENS KONTAKTUPPGIFTER 

A) Frågor om bokningar eller andra användningsförfrågningar:  

 Telefonnummer: 00356 2356 1000 

  E-postadress: reservations@vcmsmalta.com  

B) Frågor om den årliga avgiften för förnyelse av medlemskapet, eller om låneåterbetalningar till 

Vacation Finance Limited: 

Telefonnummer: 00356 2356 1000 

  E-postadress: accounts@vcmsmalta.com 

C) Övriga frågor: 

E-postadress: clubadmin@vcmsmalta.com 
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Det kan tyvärr ta ett tag att besvara dina frågor/önskemål, men VCSL kommer att lämna ett svar till dig 

så snart som möjligt.  

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka ägaren Golden Sands Resorts Limited för dess fortsatta stöd. Utan 

detta stöd skulle det inte ha varit möjligt att kunna omstrukturera klubbarnas verksamhet och utse en 

ny förvaltare. 

Vi uppskattar och tackar för ditt lojala stöd och din förståelse, särskilt under dessa svåra tider.  

VCSL ser fram emot att kunna välkomna dig tillbaka till ditt hem på Malta mycket snart. 

 

Med vänlig hälsning, 

 
 
 
Declan Kenny 
Chief Executive 
 











