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Spó ka: MILKPOL
Numer: 7/2012
Data: 2012-05-10 10:16:46
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : Rozwi zanie umowy z Autoryzowanym Doradc  Spó ki.
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e na mocy Porozumienia z dnia
9 maja 2012 roku, zawartego przez Spó  z DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzib  w odzi, strony tego
Porozumienia postanowi y rozwi za , z moc  obowi zuj  od dnia 8 maja 2012 roku, cz  je umow  o
pe nienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA na rzecz Spó ki funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect. Porozumienie o rozwi zaniu przedmiotowej umowy zosta o zawarte w
zwi zku z Decyzj  Nr 72/2012 Dyrektora Dzia u Rozwoju Rynku Gie dy z dnia 8 maja 2012 roku, na mocy której
Dyrektor Dzia u Rozwoju Rynku, dzia aj c na podstawie § 18 ust. 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
oraz z upowa nienia Zarz du Gie dy wyra onego Uchwa  Nr 1486/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, postanowi ,
po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzyma  w mocy Decyzj  Nr 62/2012 Dyrektora Dzia u Rozwoju Rynku z dnia
23 kwietnia 2012 roku w sprawie skre lenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect spó ki DFP Doradztwo Finansowe SA.

Z uwagi na postanowienia § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który przewiduje, e umowa
z Autoryzowanym Doradc  powinna przewidywa  wykonywanie przez niego obowi zków przez okres co najmniej
jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym
systemie obrotu, a akcje Spó ki s  przedmiotem obrotu pocz wszy od dnia 14 listopada 2008 roku - Spó ka nie
zamierza zawiera  umowy o pe nienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z nowym podmiotem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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