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Wygaśnięcie um ow y z Autoryzow anym Doradcą w zakresie w prow adzenia 3.000.000 akcji serii B do
ASO na rynku New Connect
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Spółka") niniejszym informuje, iż w naw iązaniu do raportu
bieżącego EBI nr 24/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. o zaw arciu umow y z Blue Oak Advisory sp. z o.o. na św iadczenie
usług Autoryzow anego Doradcy w zakresie w prow adzenia 3.000.000 akcji serii B Emitenta do obrotu w ramach
alternatyw nego systemu obrotu na rynku New Connect oraz w yznaczenia pierw szego dnia notow ania
przedmiotow ych akcji na rynku New Connect, w w yniku zrealizow ania postanow ień w w . umow y, ulegnie ona
w ygaśnięciu z dniem dzisiejszym, tj. 22 w rześnia 2016 r.

Raporty spółek
Raporty spółek (EBI)

Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 pkt 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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