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Znajdź spółkę

Spółka: GEOTRANS S.A.

Segm enty rynku

Temat: Zaw iadomienie o transakcjach na instrumentach finansow ych Spółki w zw iązku z art. 160 Ustaw y o obroci

Spółki zagraniczne

Podstaw a praw na:
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Raporty spółek (EBI)
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Podaj trzyliterow y skrót
Na skróty

Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2016 r. otrzymał od Pana Przemysław a Weremczuka,
Prezesa Zarządu (osoba zobow iązana), informacje, na podstaw ie art. 160 ustaw y z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansow ymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansow ych

Dobre Praktyki na Rynku
New Connect

Spółki Geotrans S.A.

FAQ

Pan Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Spółki Geotrans S.A., w yraził zgodę na publikację danych

open in browser PRO version

Znajdź spółkę w Infostrefie

Art. 160 ust 4 Ustaw y o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych
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Statystyki rynku

Przedmiotow e zaw iadomienie stanow i załącznik do niniejszego raportu.
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Zapow iedzi konferencji i szkoleń

Załączniki:

Relacje z konferencji i szkoleń

GTS - zaw iadomienie art. 160 EV
20160308.pdf
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