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Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Emitent", "Spółka"), w naw iązaniu do raportu bieżącego ESPI
nr 9/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., informuje, iż w w yniku oczyw istej omyłki pisarskiej nie zamieścił pełnej treści raportu
bieżącego, w tym informacji o szacow anej w artości umow y. W zw iązku z pow yższym Zarząd Emitenta przekazuje
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Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r.
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pomiędzy Konsorcjum, którego rolę lidera spełnia Emitent, a Chorzow sko-Św iętochłow ickim Przedsiębiorstw em
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została zaw arta umow a na odbiór, transport i zagospodarow anie
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Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r.
pomiędzy Konsorcjum, którego rolę lidera spełnia Emitent, a Chorzow sko-Św iętochłow ickim Przedsiębiorstw em
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została zaw arta umow a na odbiór, transport i zagospodarow anie
ustabilizow anych komunalnych osadów ściekow ych z Oczyszczalni Ścieków Klimzow iec w Chorzow ie.
Wartość szacunkow a niniejszego kontraktu w ynosi 923.400,00 zł brutto i obejmuje okres jednego roku, tj. do dnia 4
lipca 2017 r. Pozostałe w arunki przedmiotow ej umow y nie odbiegają od standardów pow szechnie stosow anych dla
tego typu umów .
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi na istotną szacow aną w artość
przedmiotow ej umow y.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
05-072016
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