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Podaj trzyliterow y skrót

Wcześniejszy w ykup części obligacji objętych przez Em itenta
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2015 r. Spółka
została poinformow ana o w cześniejszym w ykupie przez Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący w zględem
Emitenta) 971 sztuk obligacji imiennych serii A w raz z odsetkami za łączną kw otę 1'061'316,30 zł, w w yniku czego do
spłaty pozostało łącznie 1.000 sztuk obligacji imiennych serii A plus odsetki.
Pow yższą informację Zarząd Emitenta przekazuje w naw iązaniu do treści pkt 4.13 Dokumentu Informacyjnego Spółki
z dnia 23 lipca 2015 r.
Podstaw a praw na: § 3 ust. 1 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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