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OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Varico, niniejszym
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie
podmiot dotrzymuje wszelkich środków
należytej staranności i respektuje obowiązki
wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (dalej jako: ustawa), a w
szczególności:
− rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z
dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z sytuacją na
Białorusi i z udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (dalej jako: rozporządzenie
765/2006), oraz
− rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (dalej jako: rozporządzenie
269/2014).

Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
reprezentowany przeze mnie podmiot,
członkowie organów, a także beneficjent
rzeczywisty nie są objęci sankcjami na liście, o
której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy ani w
wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014.

Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego,
nie później niż w ciągu 24 godzin,
poinformowania o jakichkolwiek zmianach
okoliczności i informacji zawartych w
niniejszym oświadczeniu.
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STATEMENT

Acting on behalf of Varico, I hereby declare
that the entity I(we) represent takes all due
care and respects the obligations arising from
the Polish Act of 13 April 2022 on Specific
Steps to Counteract Supporting Aggression
against Ukraine and to Protect National
Security (hereinafter: the Act) and in particular:
− Council Regulation (EC) No 765/2006 of 18
May 2006 concerning restrictive measures in
view of the situation in Belarus and the
involvement of Belarus in the Russian
aggression against Ukraine (hereinafter:
Regulation 765/2006), and
− Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17
March 2014 concerning restrictive measures in
respect of actions undermining or threatening
the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine (hereinafter:
Regulation 269/2014).

As of the date of this statement, the entity I
represent, members of its bodies, and the
beneficial owner are not sanctioned on the list
referred to in Article 2(1) of the Act or the lists
specified in Regulation 765/2006 or Regulation
269/2014.

I hereby undertake to inform immediately, no
later than within 24 hours, about any changes
in the circumstances and information
contained in this statement.

________________________________
Rafał Łożyński

Założyciel & CEO
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