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OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ECHO 

INVESTMENT S.A. O DOKONANIU WYBORU FIRMY 

AUDYTORSKIEJ  PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ECHO 

INVESTMENT S.A. ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

 

Rada Nadzorcza Echo Investment S.A. działając na 

podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 

marca 2018 oświadcza, że:  

 

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu 

wykonującego badanie spełniali warunki do 

sporządzenia bezstronnego i niezależnego 

sprawozdania z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Echo Investment 

S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

standardami wykonywania zawodu  

i zasadami etyki zawodowej,  

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy 

związane z rotacją firmy audytorskiej  

i kluczowego biegłego rewidenta oraz 

obowiązkowymi okresami karencji,  

c) Echo Investment S.A. posiada politykę  

w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz 

politykę w zakresie świadczenia na rzecz 

Echo Investment S.A. przez firmę 

audytorską, podmiot powiązany z firmą 

audytorską lub członka jego sieci 

dodatkowych usług niebędących badaniem, 

w tym usług warunkowo zwolnionych  

z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 

 
 
Członkowie Rady Nadzorczej: 
 
Podpisy na następnych stronach: 

 
 
 
 
 

 ECHO INVESTMENT S.A. SUPERVISORY BOARD 

STATEMENT ON THE SELECTION OF THE AUDITING 

FIRM TO CARRY OUT THE ANNUAL AUDIT OF THE 

FINANCIAL REPORT OF ECHO INVESTMENT S.A. IN 

COMPLIANCE WITH THE LAW 

 

Acting on the basis of Clause 70.1.7 of the Ordinance 

of the Minister of Finance of 29 March 2018 

governing current and periodical information 

published by issuers of securities and conditions 

whereunder information required by law of a non-

member state may be considered as equivalent, the 

Supervisory Board of Echo Investment S.A. represents 

that:  

  

a) the auditing firm and the members of the 

auditing team meet the requirements to 

carry out an impartial and independent 

report on the annual audit of the financial 

report of Echo Investment S.A. in compliance 

with the regulations in force, good practices 

in auditing and professional ethics,  

 

b) the regulations governing the rotation of the 

auditing firm and the key statutory auditor 

as well as the applicable grace periods are 

not violated,  

c) Echo Investment S.A. has a policy on the 

selection of an auditing firm and a policy on 

the provision by an auditing firm, its affiliate 

or a member of its network, of additional 

services that do not constitute an audit, 

including services that are conditionally 

exempt from the ban on being provided by 

an auditing firm.   

 
 
 
Members of the Supervisory Board: 
 
Signature pages follow: 
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