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Zaw arcie istotnej um ow y na św iadczenie usług rekultyw acji
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2015 r.
Emitent zaw arł umow ę o św iadczenie usług rekultyw acji z gminą Kudow a-Zdrój („Gmina”).
Niniejszy kontrakt zobow iązuje Spółkę m.in. do w ykonania rekultyw acji składow iska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie Gminy do dnia 31 grudnia 2021 r. (z możliw ością przedłużenia). Wartość
kontraktu objęta jest tajemnicą handlow ą. Warunki przedmiotow ej umow y nie odbiegają od standardów pow szechnie
stosow anych dla tego typu umów .
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Umow a została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną z uw agi na spodziew any pozytyw ny w pływ na sytuację
gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Spółki. Ponadto pomimo faktu, iż w artość podpisanej umow y w ynosi mniej niż
20% w artości kapitałów w łasnych Emitenta w ykazanych w ostatnim opublikow anym spraw ozdaniu finansow ym
oraz mniej niż 20% w artości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kw artałów
obrotow ych, w ocenie Zarządu Spółki przedmiotow y kontrakt będzie miał istotny, pozytyw ny w pływ na perspektyw y
rozw oju Emitenta ze w zględu na fakt realizacji celów strategicznych, a także umocnienia pozycji rynkow ej na terenie
w ojew ództw a dolnośląskiego.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 2 pkt 2) w zw iązku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu
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