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Uruchom ienie now ego działu Em itenta w zakresie zagospodarow ania odpadów i surow ców
przem ysłow ych
Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 w rześnia 2015 r.
podjął decyzję o uruchomieniu now ego działu w Spółce gospodarki odpadami i surow cami przemysłow ymi. Celem
now ego działu będzie kompleksow a obsługa w zakresie gospodarki odpadow ej m.in.: fabryk, zakładów
produkcyjnych, centrów handlow ych, itd.
Zarząd podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi na spodziew any istotny pozytyw ny jej
w pływ na sytuację gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozw oju, ze
w zględu na realizację celu strategicznego, tj. zaistnienie w kolejnych segmentach zagospodarow ania odpadów
przemysłow ych.
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