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Treść raportu:
Zarząd spółki GeoTrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu informuje, iż w dniu 21 w rześnia 2015 roku, otrzymał od
pełnomocnika Pana Tomasza Maślanki, pełniącego funkcję Przew odniczącego Rady Nadzorczej GeoTrans S.A.
(Osoba zobow iązana), informację na podstaw ie art. 160 ustaw y z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansow ymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansow ych GeoTrans S.A.,

Dobre Praktyki na Rynku
New Connect
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