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Temat: Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarow ania odpadami
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Podaj trzyliterow y skrót

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Na skróty

Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 lipca 2016 r.
upraw omocnieniu uległa decyzja w ydana przez Starostę Lubińskiego z dnia 16 czerw ca 2016 r. na przetw arzanie
odpadów w zakresie odzysku R5 i R3 w ramach prac rekultyw acji składow iska odpadów innych niż niebezpieczne i

Dokum enty inform acyjne (pdf)

obojętne, na działce w Parszow icach, gmina Ścinaw a. Decyzja obow iązuje do dnia 31 października 2018 r. Zarząd
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realizację celu strategicznego, tj. zdobycie pozycji krajow ego lidera w segmencie zagospodarow ania osadu
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gospodarczą, majątkow ą i finansow ą Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozw oju, ze w zględu na
ściekow ego.

Debiuty 2016
Regulamin ASO
Informacje o
notowanych akcjach
Statystyki rynku

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
06-07-

Przemysław

Prezes

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Dokumenty
informacyjne

pdfcrowd.com

Szkolenia i konferencje

06-072016

Przemysław
Weremczuk

Prezes
Zarządu

informacyjne

Zapow iedzi konferencji i szkoleń
Relacje z konferencji i szkoleń

pow rót

drukuj

Kalendarium zdarzeń
rynkowych

Zestaw ienie sankcji nałożonych
na em itentów
Inform acja o złożonych
w nioskach i dokum entach
inform acyjnych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Mapa serw isu | Zastrzeżenia praw ne | Ochrona pryw atności | Kontakt

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

SUPERMEDIA Interactive

pdfcrowd.com

