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Podaj trzyliterow y skrót

Zm iany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent") informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. do
siedziby Spółki w płynęło pismo zaw ierające ośw iadczenie Pana Adriana Grzesiaka o jego rezygnacji z dniem 16
lutego 2017 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Adrianow i Grzesiakow i za zaangażow anie i w kład, jakie w niósł w okresie spraw ow ania
funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.
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Debiuty 2017
Regulamin ASO

Podstaw a praw na: §3 ust. 1 pkt 7) 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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