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Raport miesi czny "Milkpol" SA za luty 2010 roku.

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka"), dzia aj c w oparciu o postanowienia punktu 16
Za cznika Nr 1 do Uchwa y Nr 795/2008 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA z dnia 31
pa dziernika 2008 roku "Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej
wiadomo ci raport miesi czny za miesi c luty 2010 roku.
I. Informacje na temat wyst pienia tendencji i zdarze w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie Spó ki mog
mie w przysz ci istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:
W miesi cu lutym 2010 roku wyst pi y nast puj ce tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w
ocenie Spó ki mog mie w przysz ci ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
"Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol"
SA, w miesi cu lutym 2010 roku spad a, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2009, o 14%,
przy czym zaobserwowano prawie 8% spadek ilo ci skupowanego mleka surowego; (2) warto przychodów
Spó ki ze sprzeda y w miesi cu lutym 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzros a
o oko o 7%.
W dniu 15 lutego 2010 roku Spó ka opublikowa a Raport Bie cy EBI Nr 6/2010 - Raport Okresowy Kwartalny za
IV kwarta 2009 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przedstawiaj cy dane i wyniki
finansowe Spó ki za wskazany okres oraz narastaj co za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., wraz
z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2008), co mo e mie wp yw na rynkow
wycen akcji Spó ki.
W miesi cu marcu 2010 roku, do dnia opublikowania niniejszego raportu miesi cznego, Spó ka rozpocz a
realizacj prac (rozpocz to prace budowlano-monta owe w zak adzie produkcyjnym w Czarnocinie) zwi zanych z
inwestycj dotycz
zakupu i instalacji nowych maszyn i urz dze wykorzystywanych w prowadzonej przez
Spó
dzia alno ci gospodarczej (m.in.: instalacji ultrafiltracji do zag szczania mleka w celu produkcji serów
twarogowych, autocysterny skupowej do transportu mleka, urz dzenia stacjonarnego do pomiaru ilo ci przyj tego
surowca, tanku do przechowywania mleka i mietanki, pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka, zespo u
pr dotwórczego przeznaczonego do zasilania ci ego-awaryjnego), dofinansowywan ze strony Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na poziomie 40% warto ci inwestycji. Szczegó owe informacje
w zakresie procesu i zasad udzielenia Spó ce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spó ka przekaza a w
drodze Raportów Bie cych EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku
oraz Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku. Realizacja przedmiotowej inwestycji b dzie mia a wp yw na przysz e
wyniki finansowe Spó ki.
Poza wy ej wymienionymi, nie wyst pi y inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie
Spó ki mog yby mie wp yw na kondycj finansow oraz wyniki finansowe Spó ki.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spó
raportem:

w trybie raportu bie cego w okresie obj tym

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu lutym 2010 roku) Spó ka przekaza a, za po rednictwem systemu EBI,
dwa Raporty Bie ce EBI:
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(1) Raport Bie cy EBI Nr 5/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku, Raport miesi czny "Milkpol" SA za stycze 2010
roku,
(2) Raport Bie cy EBI Nr 6/2010 (raport okresowy) z dnia 15 lutego 2010 roku, Raport kwartalny "Milkpol" SA za
IV kwarta 2009 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu lutym 2010 roku) Spó ka nie przekaza a do publicznej wiadomo ci
adnego Raportu Bie cego za po rednictwem systemu ESPI.
Raporty bie ce Spó ki publikowane s na bie co na stronie internetowej Spó ki (http://www.milkpol.com.pl), a
tak e m.in. na nast puj cych stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz
http://www.gpwinfostrefa.pl.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, je eli taka realizacja, cho by w cz ci, mia a miejsce w okresie
obj tym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu lutym 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze rodków pozyskanych
z emisji.
IV. Kalendarz inwestora, obejmuj cy wydarzenia maj ce mie miejsce w nadchodz cym miesi cu, które dotycz
Spó ki i s istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególno ci daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadze , otwarcia subskrypcji, spotka z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego:
W miesi cu marcu 2010 roku planowane jest, w zwi zku ze z eniem przez Spó
stosownego wniosku,
podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego w rachunku bie cym Spó ki w kwocie 1 mln z , udzielonego
Spó ce przez Bank Spó dzielczy w Radomsku na mocy umowy nr 29/KK/2005 z dnia 21 marca 2005 roku
(przedmiotowa umowa kredytu zosta a opisana w punkcie 1.1.13 Rozdzia u I Dokumentu Informacyjnego Spó ki z
dnia 13 pa dziernika 2008 roku, przygotowanego w zwi zku z wprowadzeniem akcji Spó ki do alternatywnego
systemu obrotu na Rynku NewConnect), na mocy którego to aneksu przed ony zostanie o kolejne 12 miesi cy
termin sp aty kredytu (odnowienie kredytu). Na mocy aktualnie obowi zuj cych postanowie umowy nr
29/KK/2005 termin sp aty kredytu przypada w dniu 18 marca 2010 roku.
W zwi zku z prowadzonymi przez Zarz d Spó ki wraz z Autoryzowanym Doradc Spó ki (DFP Doradztwo
Finansowe SA) pracami zwi zanymi z planami dostosowania tre ci Statutu Spó ki do aktualnie obowi zuj cych
przepisów Kodeksu spó ek handlowych w zakresie dotycz cym nowych zasad organizacji i przeprowadzania
Walnych Zgromadze spó ek akcyjnych, w tym spó ek publicznych, a tak e pracami zwi zanymi z
przygotowywanym projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spó ki, Zarz d Spó ki rozwa a zwo anie w
miesi cu kwietniu 2010 roku Walnego Zgromadzenia Spó ki w celu podj cia uchwa w sprawie: zmiany Statutu
Spó ki oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Zarz d Spó ki rozwa a wprowadzenie do
porz dku obrad tego najbli szego Walnego Zgromadzenia Spó ki m.in. punktów przewiduj cych podj cie uchwa
w sprawie: (i) splitu akcji i zmniejszenia warto ci nominalnej jednej akcji, (ii) emisji prywatnej akcji serii C Spó ki,
przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, kierowanej do potencjalnego inwestora oraz (iii) ubiegania si
przez Spó
o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect.
Wed ug wiedzy na dzie sporz dzenia niniejszego raportu, Spó ka nie przewiduje, aby w okresie miesi ca marca
2010 roku, poza w/w, mia y miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mog yby by istotne z punktu widzenia
inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Za cznika Nr 1 do Uchwa y Nr 795/2008 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie SA z dnia 31 pa dziernika 2008 roku - "Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na NewConnect".

MILKPOL S.A. – RAPORT BIE

CY

Plik Raportu:
Osoby reprezentuj ce spó
Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du
Jerzy wierczy ski, Vice Prezes Zarz du
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