Now e zasady dotyczące cookies.
Nasz serw is w ykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z w itryny oznacza zgodę na ich zapis lub
w ykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce Pryw atności" oraz w "Polityce Cookies".

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

RSS |

Notowania

Inwestorzy

Spółki

Autoryzowani doradcy

Członkowie rynku

Wersja mobilna | English | Русский

Regulacje

Statystyki

Kontakt

Strona głów na > Spółki > GTS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Szukaj w serw isie

Raport EBI
GTS

SPÓŁKI
Znajdź spółkę

typ raportu

Raport Current

numer

20/2016

data dodania

2016-06-22 14:06:12

spółka

Geotrans Spółka Akcyjna

zaaw ansow ane
Znajdź spółkę w Infostrefie

Segm enty rynku
GTS
Relacja z debiutu
Raporty EBI GTS
Spółki zagraniczne
Relacje video z debiutów
Raporty spółek
Raporty spółek (EBI)
Raporty spółek (ESPI)
Dokum enty inform acyjne (pdf)
Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

open in browser PRO version

Podaj trzyliterow y skrót

Wcześniejszy w ykup części obligacji objętych przez Em itenta
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerw ca 2016 r. Spółka
została poinformow ana o w cześniejszym w ykupie przez Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący w zględem
Emitenta) 430 sztuk obligacji imiennych serii A w raz z odsetkami za łączną kw otę ok. 495 tys. zł, w w yniku czego do
spłaty pozostało łącznie 570 sztuk obligacji imiennych serii A plus odsetki.
Pow yższą informację Zarząd Emitenta przekazuje w naw iązaniu do treści pkt 4.13 Dokumentu Informacyjnego Spółki
z dnia 23 lipca 2015 r.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 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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