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Uzupełnienie tekstu komunikatu dotyczącego podpisania umowy o do�nansowaniu
projektu rozwoju eksportu Suntech S.A. SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTCH00012)
21-09-2017

Zarząd Suntech S.A. niniejszym zamieszcza uzupełnienie treści komunikatu z dnia 21 września 2017 roku dotyczącego podpisania umowy o do�nansowaniu projektu
"Rozwój działalności eksportowej �rmy Suntech S.A. poprzez internacjonalizację marki SunVizion" współ�nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Uzupełnienie dotyczy podania wartości projektu, którego dotyczy umowa, oraz wysokości do�nansowania. Do�nansowanie projektu wynosi 537 060 PLN, a jego całkowita
wartość to 745 382 PLN. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect". 

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Informacje dla spółek ubiegających się i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect, obowiązki informacyjne, dokumenty informacyjne.
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Autoryzowani Doradcy
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