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Spółki zagraniczne

Złożenie w niosku o w prow adzenie do obrotu na rynku New Connect

Relacje video z debiutów

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. został złożony
do Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A. w niosek o w prow adzenie do obrotu na rynku New Connect,
prow adzonym jako alternatyw ny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A.,
1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji zw ykłych na okaziciela serii B o w artości nominalnej 0,10 zł każda.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresow e przekazyw ane w alternatyw nym systemie obrotu na rynku New Connect".
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