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Podpisanie istotnej um ow y w zakresie zagospodarow ania osadów ściekow ych
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r.
została zaw arta istotna umow a pomiędzy Emitentem a Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Now ej
Soli. Umow a dotyczy odbioru i zagospodarow ania komunalnych osadów ściekow ych z Centralnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Polnej w Now ej Soli.
Niniejszy kontrakt został podpisany na okres 24 miesięcy, a jego łączna prognozow ana w artość kształtuje się na
poziomie 952.000,00 zł netto.
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Dokum enty inform acyjne (pdf)
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Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi, iż szacow ana w artość
przychodów Spółki, w ynikająca z przedmiotow ej umow y, przekracza 20% w artości kapitałów w łasnych Emitenta,
w ykazanej w ostatnim opublikow anym spraw ozdaniu finansow ym.
Podstaw a praw na: §3 ust. 2 pkt 2) w zw iązku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) 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".

Podaj trzyliterow y skrót
Na skróty

Debiuty 2015
Regulamin ASO
Informacje o
notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty

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

pdfcrowd.com

FAQ
Szkolenia i konferencje
Zapow iedzi konferencji i szkoleń
Relacje z konferencji i szkoleń

informacyjne

Osoby reprezentujące spółkę:

Kalendarium zdarzeń
rynkowych

Przemysław Weremczuk - Prezes Zarządu
pow rót

Zestaw ienie sankcji nałożonych
na em itentów

drukuj

Przewodnik po rynku
NewConnect

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

