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Zaw arcie istotnej um ow y w zakresie zagospodarow ania osadów ściekow ych
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r.
została obustronnie podpisana istotna umow a, datow ana na dzień 6 listopada 2015 r., zaw arta pomiędzy Emitentem a
Zakładem Usług Komunalnych sp. z o. o. w Kiełczow ie. Umow a dotyczy odbioru, transportu i zagospodarow ania
osadu ściekow ego z oczyszczalni ścieków w Mirkow ie.
Niniejszy kontrakt został podpisany na okres 24 miesięcy, a jego łączna prognozow ana w artość kształtuje się na
poziomie 619.200,00 zł netto.
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Dokum enty inform acyjne (pdf)
Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi, iż szacow ana w artość
przychodów Spółki, w ynikająca z przedmiotow ej umow y, przekracza 20% w artości kapitałów w łasnych Emitenta,
w ykazanej w ostatnim opublikow anym spraw ozdaniu finansow ym.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 2 pkt 2) w zw iązku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) 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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