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Podjęcie działań w kierunku realizacji inw estycji budow y zakładu recyklingu tw orzyw sztucznych
Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 r.
podjął decyzję o rozpoczęciu działań w kierunku realizacji inw estycji budow y zakładu recyklingu tw orzyw
sztucznych. Ostateczna decyzja o realizacji przez Emitenta inw estycji budow y zakładu regranulacji tw orzyw
sztucznych zostanie podjęta po pomyślnym zakończeniu dw óch etapów analizy opłacalności.
W pierw szym etapie Emitent rozpoczął proces testu regranulacji w ramach w spółpracy z zew nętrznym recyklerem.
W tym celu zakupił 4 Mg odpadów z tw orzyw sztucznych. Drugim etapem po przeprow adzeniu pomyślnych testów
będzie rozszerzenie oferty handlow o-usługow ej Emitenta o skup tw orzyw sztucznych, recykling oraz sprzedaż
regranulatu. Wskazane działania prow adzone są w ramach działu zagospodarow ania odpadów i surow ców
przemysłow ych, o pow staniu którego Emitent informow ał w ramach raportu bieżącego EBI nr 14/2015 z dnia 21
w rześnia 2015 r.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi na spodziew any istotny pozytyw ny
jej w pływ na sytuację gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozw oju,
ze w zględu na realizację celu strategicznego, tj. zaistnienie w kolejnych segmentach zagospodarow ania odpadów
przemysłow ych.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i
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