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Geotrans Spółka Akcyjna

zaaw ansow ane
Znajdź spółkę w Infostrefie

Segm enty rynku
Spółki zagraniczne

Harm onogram publikacji raportów okresow ych w 2015 r.

Relacje video z debiutów

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej w iadomości
harmonogram publikacji raportów okresow ych w roku 2015:

Raporty spółek

Podaj trzyliterow y skrót
Na skróty

Jednostkow y raport kw artalny za II kw artał 2015 r. – 12 sierpnia 2015 r.,
Jednostkow y raport kw artalny za III kw artał 2015 r. – 12 listopada 2015 r.

Debiuty 2015

Dokum enty inform acyjne (pdf)

Ew entualne zmiany dat przekazyw ania raportów okresow ych będą podane do w iadomości w formie raportu
bieżącego.

Regulamin ASO

Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

Podstaw a praw na: §6 ust. 14.1 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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