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Raport kwartalny Spółki Vakomtek S.A. za II kwartał 2017 r.
VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA (PLVKMTK00015)
11-08-2017

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Chun-Fu Lin - Prezes Zarządu

Załączniki:

! Raport okresowy za II kwartał 2017
(/ebi/files/96125-raport-okresowy-za-ii-kwartal-2017.pdf)
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Informacje dla spółek ubiegających się
i wprowadzonych do obrotu na rynku
NewConnect, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne.

+ 48 22 537 77 62
emitenci@gpw.pl
(mailto:emitenci@gpw.pl)

Autoryzowani Doradcy

+48 22 537 71 36
autoryzowani@gpw.pl

(mailto:autoryzowani@gpw.pl)

Kontakt dla mediów

+48 22 537 70 89
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