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Podpisanie um ow y o badanie spraw ozdań finansow ych za rok obrotow y 2016
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. do siedziby Emitenta
w płynęła obustronnie podpisana umow a zaw arta pomiędzy Emitentem a „Accord’ab” Biegli Rew idenci sp. z o.o. z
siedzibą w e Wrocław iu (podmiotem w pisanym na listę podmiotów upraw nionych do badania spraw ozdań
finansow ych Krajow ej Rady Biegłych Rew identów pod nr ew idencyjnym 262). Pow yższa umow a dotycząca
zlecenia „Accord’ab” Biegli Rew idenci sp. z o.o. przeprow adzenia badania spraw ozdania finansow ego Emitenta oraz
skonsolidow anego spraw ozdania finansow ego Grupy Kapitałow ej Emitenta za 2016 rok obrotow y.
Podpisanie pow yższej umow y stanow i w ykonanie Uchw ały nr 02/03/2017 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15
marca 2017 r. w spraw ie w yboru „Accord’ab” Biegli Rew idenci sp. z o.o. jako podmiotu upraw nionego do badania
spraw ozdań finansow ych Emitenta za 2016 rok obrotow y, podjętej na podstaw ie §19 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki.

Dokum enty inform acyjne (pdf)

Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 pkt 11) 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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