Oświadczenie
Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
z siedzib we Wrocławiu
w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego za rok 2021
Rada Nadzorcza spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Borowska 283B, 50 - 556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299407, posiadającej numer NIP: 8992510954,
REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) wpłaconym w
całości (dalej: Spółka) na podstawie przepisu § 70 ust. 1 pkt. 7 oraz § 71 ust. 1 pkt. 8
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), oświadcza że:
1)

2)
3)

firma audytorska – POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego
56C/91, 03-982 Warszawa (KRS: 0000121840), wpisana na listę firm audytorskich pod nr
2695 prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2021, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia dodatkowych usług na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez firmę
audytorską.
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