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Tytu

Rejestracja zmian w Statucie "Milkpol" SA.

Tre :
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje, i w dniu 6 marca 2009 roku Spó ka otrzyma a
postanowienie S du Rejonowego dla odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
dowego z dnia 26 lutego 2009 roku (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/001963/09/136), które zosta o
wpisane w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w dniu 27 lutego 2009 roku i na mocy
którego, w tym e rejestrze, dokonano rejestracji zmiany i uzupe nienia tre ci Statutu Spó ki (zmieniono § 11 ust.
9 Statutu i w § 12 Statutu dodano nowy ust p 11). Przedmiotowe zmiany (uzupe nienia) zosta y wprowadzone do
Statutu Spó ki na mocy uchwa y nr 7/01/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 27 stycznia
2009 roku. W § 11 ust. 9 Statutu Spó ki, na ko cu dodano nowe odno niki (tiret) w nast puj cym brzmieniu: "udzielenie Zarz dowi zgody na nabycie i zbycie przez Spó
nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego b
udzia u w nieruchomo ci lub w prawie u ytkowania wieczystego, - wybór bieg ego rewidenta do badania lub
przegl du sprawozdania finansowego Spó ki, - wyra anie zgody na emisj przez Spó
obligacji ka dego rodzaju,
w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwsze stwa.". W § 12 Statutu Spó ki, na ko cu
dodano nowy ust p, oznaczony jako ust. 11, w nast puj cym brzmieniu: "11. Nie jest wymagana uchwa a
Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spó
nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w
nieruchomo ci.". W za czeniu, tekst jednolity Statutu "Milkpol" SA uwzgl dniaj cy zarejestrowane zmiany.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 6 ust. 4 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007 Zarz du GPW z
30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
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