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Geotrans Spółka Akcyjna
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Znajdź spółkę w Infostrefie

Segm enty rynku
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Relacja z debiutu
Raporty EBI GTS
Spółki zagraniczne

Złożenie w niosku o w yznaczenie pierw szego dnia notow ania akcji serii B na rynku New Connect
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”), niniejszym informuje iż w dniu 16 w rześnia 2016 r.
do Giełdy Papierów Wartościow ych w Warszaw ie S.A. złożony został w niosek o w yznaczenie pierw szego dnia
notow ania w alternatyw nym systemie obrotu 3.000.000 akcji zw ykłych na okaziciela serii B Emitenta o numerach od
0.000.001 do 3.000.000, o w artości nominalnej 0,10 zł każda.

Relacje video z debiutów

Proponow anym w e w niosku pierw szym dniem notow ania w w . akcji jest 22 w rześnia 2016 r.

Raporty spółek

Podstaw a praw na: §3 Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu, §3 ust. 1 pkt 9) 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".

Raporty spółek (EBI)
Raporty spółek (ESPI)
Dokum enty inform acyjne (pdf)
Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

Osoby reprezentujące spółkę:

Na skróty

Debiuty 2016
Regulamin ASO
Informacje o
notowanych akcjach
Statystyki rynku

Przemysław Weremczuk - Prezes Zarządu

Dokumenty
informacyjne

FAQ

open in browser PRO version

Podaj trzyliterow y skrót

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

pdfcrowd.com

FAQ

pow rót

Obow iązki inform acyjne
em itentów - w yjaśnienia i
interpretacje GPW

drukuj

informacyjne
Kalendarium zdarzeń
rynkowych

Szkolenia i konferencje
Zapow iedzi konferencji i szkoleń
Relacje z konferencji i szkoleń
Zestaw ienie sankcji nałożonych
na em itentów
Inform acja o złożonych
w nioskach i dokum entach
inform acyjnych
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

