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Znajdź spółkę

Spółka: GEOTRANS S.A.

Segm enty rynku

Temat: Ogłoszenie o zw ołaniu Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. w raz z projektami uchw ał
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Treść raportu:
Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Spółka") działając na podstaw ie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlow ych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zw ołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlow ych, na dzień 30
czerw ca 2016 r. na godzinę 13:00 Zw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii
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