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Pozytyw ny w yrok Wojew ódzkiego Sądu Adm inistracyjnego w spraw ie skargi złożonej przez Em itenta
na decyzję Sam orządow ego Kolegium Odw oław czego w e Wrocław iu
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 w rześnia 2015 r.
przed Sądem Wojew ódzkim w e Wrocław iu odbyło się posiedzenie w spraw ie rozpatrzenia skargi złożonej przez
Emitenta na decyzję Samorządow ego Kolegium Odw oław czego w e Wrocław iu z dnia 1 kw ietnia 2015 r., utrzymującą
w mocy decyzję Samorządow ego Kolegium Odw oław czego w e Wrocław iu z dnia 5 listopada 2014 r., stw ierdzającą
niew ażność decyzji Starosty Średzkiego z dnia 19 listopada 2009 r. (Nr ŚiR.7645/O/97/2009) zezw alającej
poprzednikow i praw nemu Emitenta na prow adzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie Gminy
Środa Śląska w procesie R10. Na przedmiotow ej rozpraw ie Wojew ódzki Sąd Administracyjny w ydał w yrok
uchylający skarżone decyzje Samorządow ego Kolegium Odw oław czego, a w ięc pozytyw ny dla Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka oczekuje na doręczenie odpisu w w . w yroku w raz z
uzasadnieniem, który zostanie rów nież doręczony Samorządow emu Kolegium Odw oław czemu. Po jego otrzymaniu,
Samorządow e Kolegium Odw oław cze będzie miało 30 dni na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego za pośrednictw em Wojew ódzkiego Sądu Administracyjnego. Biorąc jednak pod uw agę, że
kw estia stw ierdzenia niew ażności rzeczonej decyzji Starosty Średzkiego była już przedmiotem rozpoznania przez
Naczelny Sąd Administracyjny, który dnia 18 kw ietnia 2013 r. w ydał w spraw ie o sygnaturze akt II OSK 2510/11
w yrok uchylający zaskarżony w yrok Wojew ódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzje Samorządow ego
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Kolegium Odw oław czego, należy uznać zaskarżenie w yroku z dnia 16 w rześnia 2015 r. przez SKO za w ątpliw e.
Pow yższą informację Zarząd Emitenta przekazuje w naw iązaniu do treści pkt 4.16 Dokumentu Informacyjnego Spółki
z dnia 23 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi na oddalenie
ryzyka nałożenia na Spółkę obow iązku uiszczenia opłat podw yższonych za sytuację rów noznaczną ze
składow aniem odpadów bez w ymaganej decyzji zatw ierdzającej instrukcję eksploatacji składow iska, co mogłoby
mieć istotny w pływ na sytuację gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Emitenta.
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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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