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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Firma:  ECC GAMES S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Rydygiera 8 budynek 6, 01-793 Warszawa 

Tel.  +48 661 418 614 

Fax:   - 

Internet:  www.eccgames.com 

E-mail:  ir@eccgames.com 

KRS:  0000693352 

REGON:  147481416 

NIP:  5252599944 

 

Zarząd 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:  

Piotr Wątrucki –    Prezes Zarządu 

Jakub Traczyk           –    Członek Zarządu 

Marcin Prusaczyk –       Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

Maciej Małysz  –      Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Wasilewski –      Członek Rady Nadzorczej 

Paulina Żelazowska –      Członek Rady Nadzorczej 

Jarosław Palejko –      Członek Rady Nadzorczej 

Przemysław Marmul –      Członek Rady Nadzorczej 
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List do Akcjonariuszy  

 
Warszawa, 20.03.2020 

     

    Szanowni Akcjonariusze, 

 

Ubiegły rok był dla wszystkich pracowników i zarządu Spółki bardzo pracowity, głównie w związku z rozwojem projektu DRIF21. W maju 

2019 roku rozpoczęliśmy pokazy gry na wielu imprezach motoryzacyjnych dla fanów driftu oraz motoryzacji. W czerwcu 2019 roku 

rozpoczęliśmy beta testy gry, dla grupy graczy wybranych z tysięcy zgłoszeń. Na podstawie informacji otrzymywanych od testerów oraz 

bieżącego postępu prac, we wrześniu podjęliśmy decyzję o ustaleniu daty rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early acces „wczesny 

dostęp“ na dzień 7 listopada 2019 roku. W ocenie zarządu wyznaczona data była odpowiednia od strony biznesowej projektu, a 

jednocześnie postępy prac były na tyle satysfakcjonujące, że chcieliśmy udostępnić efekty naszej pracy wszystkim graczom, którzy 

oczekują na jej zakup. Do samego końca staraliśmy się dotrzymać wyznaczonego terminu, jednak doszliśmy do wniosku, że uwagi 

zgłoszone przez PlayWay Testing Center powinny zostać wdrożone przed rozpoczęciem sprzedaży, co nie było możliwe w zakładanym 

pierwotnie terminie. W listopadzie 2019 roku Zarząd rozpoczął negocjacje z firmą 505 Games S.p.A. zainteresowaną wydaniem gry 

DRIFT21, w rezultacie czego w dniu 18 grudnia 2019 roku została podpisana umowa wydawnicza wraz z udzieleniem licencji wyłącznej 

na wydanie gry DRIFT21, jednocześnie rozwiązana została umowa wydawnicza z PlayWay S.A. 505 Games S.p.A. to jeden z największych 

i najbardziej renomowanych wydawców globalnych, posiadający w swoim portfolio między innymi takie jak tytuły Assetto Corsa, czy 

Asseto Corssa Competizione, które osiągnęły olbrzymi sukces sprzedażowy i są uznawane za jedne z najlepszych symulatorów wyścigów 

samochodowych. W ocenie zarządu podpisanie umowy z nowym wydawcą umożliwi dotarcie do szerszego grona odbiorców, przy 

jednoczesnym utrzymaniu wsparcia marketingowego firmy PlayWay S.A., oraz zapewniło dodatkowe środki finansowe na zakończenie 

projektu. Rozpoczęcie sprzedaży gry DRIFT21 w trybie early access na platformie Steam planowane jest wiosną 2020 roku. 

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 5 318 tys. zł, na co składały się przychody 

netto ze sprzedaży produktów oraz zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 3 334 tys. zł, a zysk 

netto wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu o 206%. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży produktów był tytuł Car Mechanic Simulator, który wygenerował 1 917 tys. zł przychodów, 

odpowiednio 915 tys. zł na urządzeniach mobilnych i 1 002 tys. zł na konsoli Nintendo Switch. Liczba nowych instalacji na urządzeniach 

mobilnych w 2019 roku była na porównywalnym poziomie do instalacji w roku poprzednim, do dnia dzisiejszego łączna liczba instalacji 

wynosi 21 mln. W trakcie ubiegłego roku dokonaliśmy aktualizacji aplikacji, która została rozszerzona o narzędzia analityczne 

umożliwiające szerszą analizę danych od graczy oraz przeprowadzenie kampanii marketingowych user acquisition (UA). Od sierpnia do 

listopada 2019 roku przeprowadzane były testowe kampanie UA, które dały pozytywne wyniki i wskazały rynki, na których kampanie 

będą przynosiły dodatkowy zysk.  

Dodatkowo Spółka osiągnęła przychody z tytułu udzielenia licencji na wydanie gry DRIFT21 na konsolach oraz urządzeniach mobilnych, 

które wyniosły 1 282 tys. zł. Przychody z tytułu udzielenia licencji na wydanie gry DRIFT21 na komputerach PC, które wyniosły 855 tys. 

zł zostaną aktywowane w momencie rozpoczęcia sprzedaży gry, do tego momentu prezentowane będą w sprawozdaniu finansowym w 

pozycji Rozliczenia międzyokresowe.  

Oprócz prac opisanych powyżej, w 2019 roku Spółka pracowała nad przygotowaniem nowego projektu pt. Gearshift, polegającego na 

budowie silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji 

na bazie platformy Unreal Engine. Projekt został zgłoszony w konkursie GameINN organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju w rezultacie czego otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 920 024,50 zł, przy łącznym koszcie projektu wynoszącym 

6 842 865,00 zł. Realizacja projektu GearShift jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji głównego celu spółki, czyli pozostania jednym 

z najlepszych studiów developerskich tworzących symulatory wyścigów samochodowych.  
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Chcielibyśmy Państwa poinformować, że w ocenie Zarządu Emitenta aktualna nadzwyczajna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem 

się koronowirusa COVID-19, na chwilę obecną nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki oraz na najbliższe plany związane 

z realizowanymi projektami. W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia wirusem, zapewniliśmy wszystkim pracownikom możliwość 

pracy zdalnej, jednak w naszej ocenie nie powinno to mieć znaczącego wpływu na realizację projektów. Większość czasu przeznaczona 

na tworzenie gier wideo związana jest z pracami programistów, grafików czy testerów, do których niezbędny jest komputer PC oraz 

dostęp do Internetu. W trakcie wszystkich projektów współpracujemy z outsourcerami z całego świata, którzy dostarczają poszczególne 

elementy gry lub zajmują się jej testowaniem. Podobnie wygląda sytuacja z wydawcą gry DRIFT21, firmą 505 Games S.p.A, wszystkie 

działania od początku naszej współpracy odbywały się za pomocą telekonferencji, w związku z tym nie ma to wpływu na postęp prac. 

Mamy nadzieję, że podjęte przez Spółkę działania zostaną przez Państwa dobrze przyjęte i przełożą się na pozytywne wyniki finansowe.  

 

Z poważaniem, 

 

 

  

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

 

 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu 

 

 

Marcin Pruasczyk  

Członek Zarządu
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Wybrane dane finansowe za rok 2019 i 2018 

 

w tys. zł w tys. EUR 

okres 

od 01-01-2019 

do 31-12-2019 

okres 

od 01-01-2018 

do 31-12-2018 

okres 

od 01-01-2019 

do 31-12-2019 

okres 

od 01-01-2018 

do 31-12-2018 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 334 1 081 783 251 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 810 502 425 117 

Zysk (strata) brutto 1 778 496 418 115 

Zysk (strata) netto 1 520 496 357 115 

Aktywa / Pasywa razem 6 945 4 282 1631 996 

Aktywa trwałe 86 112 20 26 

Aktywa obrotowe 6 860 4 171 1611 970 

Kapitał własny 5 548 4 044 1303 940 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 397   238 328 55 

 

Powyższe dane finansowe za lata 2019 i 2018 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień 31.12.2019 roku i 31.12.2018 roku i wynoszącego: 

31.12. 2019 r. 4.2585 PLN za 1 EUR 

31.12. 2018 r. 4.3000 PLN za 1 EUR 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności ECC Games S.A. w roku 2019 

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta 

 

Lp. 
 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 
 

 

TAK /  
NIE / 
NIE 
DOTYCZY 

Uwagi dotyczące stosowania przez Spółkę 
danej praktyki  

  

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny 
dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w 
tym celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.  

TAK 
 

W ramach powyższej zasady Emitent stosuje 
wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego zgromadzenia przez 
Internet, rejestracji przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej. W 
opinii Zarządu koszty związane z techniczną 
obsługa transmisji oraz rejestracji posiedzeń 
walnego zgromadzenia przez Internet są 
niewspółmierne do ewentualnych korzyści z 
tego wynikających. Dodatkowo Emitent 
chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje 
dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy będą publikowane przy 
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wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony 
internetowej Spółki. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 
 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 

TAK  

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa), 

TAK 
 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów, 

TAK 
 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 
pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK 
 

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka 
rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent publikuje prognozy), 

NIE 
 

Spółka nie zamierza sporządzać prognoz 
finansowych. W przypadku gdyby Spółka 
zdecydowała się sporządzić i opublikować 
prognozy finansowe, opinia publiczna zostanie 
poinformowana przez Spółkę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK 

 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w 
spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 
 

3.11. (skreślony), - 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 
spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 
 

 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 
z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK 

 

3.15. (skreślony), - 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK 
 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK 
 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 
powodach zarządzenia przerwy, 

TAK 
 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 
umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK 

 

3.20  informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta, TAK 

 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

TAK 
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3.22. (skreślony). - 

 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 
wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

 

 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 
wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

TAK 

 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji inwestorskich 
znajdującą się na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia 
wystarczający dostęp do informacji poprzez 
prowadzenie działu „Strefa inwestorska” na 
stronie www.eccgames.pl 
 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

TAK 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 
ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 
przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 
emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych 
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 
 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, TAK 

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 
wobec emitenta usług w każdym zakresie. NIE 

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy jest informacją poufną zawartą w 
umowie. Emitent nie publikuje takich 
informacji bez zgody Autoryzowanego 
Doradcy. 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć 
w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, 
nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 
2 razy w roku, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, organizować 
publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza 
jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent 
przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą 
będzie jednak organizować spotkania z 
inwestorami, analitykami i mediami tak często, 
jak będzie to możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania Spółki. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

TAK 
 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne 
a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku 
z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 
przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w 
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

NIE 

Spółka nie posiada narzędzi umożliwiających 
wymuszenie takich decyzji na akcjonariuszach. 
Organem decyzyjnym w zakresie wypłaty 
dywidendy jest Walne Zgromadzenie. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta,  

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem,  

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 
taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce  

• w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE 

W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana 
przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż 
publikowane raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom 
dostęp do informacji dających wystarczający 
obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie 
widzi w chwili obecnej konieczności publikacji 
raportów miesięcznych. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

 

17. (skreślony). - 
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Oświadczenia Zarządu 

 

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego 

 

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi ECC Games S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową ECC Games S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności ECC Games S.A. zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji ECC Games S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

  

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

 

 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu 

 

 

Marcin Pruasczyk  

Członek Zarządu

 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

 

Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca 

badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ECC Games S.A. na rok 2019 została wybrana zgodnie z przepisami 

prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd ECC Games S.A. oświadcza, że firma 

audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 spełniają 

warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 

zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

 

  

Piotr Wątrucki 

Prezes Zarządu 

 

 

Jakub Traczyk 

Członek Zarządu 

 

 

Marcin Pruasczyk  

Członek Zarządu

 

 


