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Treść uchw ał podjętych na Zw yczajnym Walnym Zgrom adzeniu Geotrans S.A.
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej w iadomości treść uchw ał
podjętych na Zw yczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerw ca 2016 r.
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Na skróty

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolw iek z punktów planow anego porządku
obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciw ów .

Debiuty 2016

Podstaw a praw na: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) 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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GTS - treść podjętych uchw ał zw z.pdf rozmiar: 234.0 kB
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