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Spółki zagraniczne

Zaw arcie istotnej um ow y na zagospodarow anie ubocznych produktów spalania

Relacje video z debiutów

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2015 r.
Emitent zaw arł ze spółką z branży energetycznej umow ę na odbiór i zagospodarow anie ubocznych produktów
spalania ("UPS") ("Umow a").
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Wartość i szczegóły kontraktu objęte są tajemnicą handlow ą. Warunki przedmiotow ej umow y nie odbiegają od
standardów pow szechnie stosow anych dla tego typu umów .
Na podstaw ie Umow y oraz innych dotychczas zaw artych umów , Emitent dokonyw ał będzie odbioru UPS
w ytw arzanych przez podmioty z branży energetycznej prow adzące działalność w w ojew ództw ach: dolnośląskim,
śląskim, lubuskim, w ielkopolskim, św iętokrzyskim, kujaw sko-pomorskim oraz pomorskim.
Umow a została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną z uw agi na spodziew any pozytyw ny w pływ na sytuację
gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Spółki. Ponadto pomimo faktu, iż w artość zaw artej Umow y w ynosi mniej niż
20% w artości kapitałów w łasnych Emitenta w ykazanych w ostatnim opublikow anym spraw ozdaniu finansow ym
oraz mniej niż 20% w artości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kw artałów
obrotow ych, w ocenie Zarządu Spółki Umow a będzie miała istotny, pozytyw ny w pływ na perspektyw y rozw oju
Emitenta, ze w zględu na fakt rozpoczęcia realizacji celu strategicznego, tj. zaistnienie w kolejnych segmentach
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zagospodarow ania odpadów przemysłow ych, a także zw iększenia zasięgu działania Emitenta na kolejne
w ojew ództw a Polski.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 2 pkt 2 w zw iązku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) 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".

Kalendarium zdarzeń
rynkowych
Przewodnik po rynku
NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Przemysław Weremczuk - Prezes Zarządu
pow rót

drukuj

INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Mapa serw isu | Zastrzeżenia praw ne | Ochrona pryw atności | Kontakt

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SUPERMEDIA Interactive

pdfcrowd.com

