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Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu, działając na podstaw ie art. 70 pkt 3) Ustaw y o ofercie, niniejszym
przekazuje w ykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zw yczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w
dniu 30 czerw ca 2016 r.
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