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Podaj trzyliterow y skrót

Zm iana term inu publikacji raportu okresow ego za III kw artał 2015 roku
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu
okresow ego za III kw artał 2015 r. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 5/2015, opublikow anym w dniu 17 lipca 2015
r., pierw otny termin publikacji w w . raportu przypadał na dzień
12 listopada 2015 r. W w yniku zmiany, now y termin publikacji niniejszego raportu okresow ego zostaje ustalony na
dzień 4 listopada 2015 r.
Podstaw a praw na: § 6 ust. 14.2 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"
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