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Treść raportu:
Na podstaw ie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazyw ania Informacji Zarząd Spółki
Geotrans S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do systemu Elektronicznego Systemu Przekazyw ania Informacji (ESPI). W
zw iązku z pow yższym od dnia 18 w rześnia 2015 r. Geotrans S.A. rozpoczyna przekazyw anie w ymaganych
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