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

4/2017

data dodania

2017-03-15 15:54:10

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
FAQ

open in browser PRO version

Zm iany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 marca
2017 r. zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Podaj trzyliterow y skrót
Na skróty

W dniu 14 marca 2017 r., działając na podstaw ie upraw nienia w ynikającego z § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Eco
Ventures sp. z o.o. odw ołała Panią Monikę Mankiew icz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Następnie, ponow nie działając na podstaw ie upraw nienia w ynikającego z § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Eco
Ventures sp. z o.o. pow ołała do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Weremczuk, pow ierzając jej rolę członka
Rady Nadzorczej Emitenta.

Debiuty 2017

Ponadto członkow ie Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu z dnia 14 marca 2017 r. pow ołali w drodze kooptacji do
składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Bogdana Weremczuka, pow ierzając mu rolę członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o
notowanych akcjach

W zw iązku z pow yższym w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularze osobow e now ych
członków Rady Nadzorczej: Pani Małgorzaty Weremczuk oraz Pana Bogdana Weremczuka.

Statystyki rynku

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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