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Raport miesi czny "Milkpol" SA za marzec 2009 roku.

Tre :
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 marzec 2009 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 pierwszym kwartale 2009 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 istotne skutki
dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) odnotowano ogólno wiatowy spadek cen
mleka w proszku, serów i mas a, co wp yn o na obni enie cen za chude mleko przerzutowe i mietane
przerzutow w Polsce, i tym samym w "Milkpol" SA; (2) pojawi a si tendencja obni enia cen skupu surowca
mleczarskiego. Cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol"
SA, w miesi cu marcu 2009 roku spad a, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2008, o
oko o 20%, przy czym zaobserwowano prawie 6% wzrost ilo ci skupowanego mleka surowego. Warto
przychodów Spó ki ze sprzeda y w miesi cu marcu 2009 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku
ubieg ego 2008, spad a o oko o 5%, co prawdopodobnie wynika z faktu, i okres wi t Wielkanocnych
(charakteryzuj cy si zwi kszon warto ci przychodów ze sprzeda y) w 2008 roku przypada w miesi cu marcu
(w roku bie cym 2009 - odpowiednio w miesi cu kwietniu). W zwiazku z tym, wzrost przychodów ze sprzeda y
powinien wyst pi w miesi cu kwietniu 2009 roku. II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez
Spó
w trybie raportu bie cego w okresie obj tym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu
marcu 2009 roku) Spó ka przekaza a, za po rednictwem systemu EBI, trzy raporty bie ce EBI: - Raport bie cy
EBI Nr 6/2009 z dnia 3 marca 2009 roku, Nabycie przez Spó
nieruchomo ci w wyniku zawarcia ostatecznej
umowy przeniesienia w asno ci, - Raport bie cy EBI Nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 roku, rejestracja zmian w
Statucie "Milkpol" SA, - Raport bie cy EBI Nr 8/2009 z dnia 13 marca 2009 roku, Raport miesi czny "Milkpol" SA
za luty 2009 roku wraz z informacjami za okres poprzedzaj cy okres sprawozdawczy. W okresie sprawozdawczym
(tj. w marcu 2009 roku) Spó ka nie przekaza a do publicznej wiadomo ci raportów bie cych 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 marcu
2009 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: Zarz d Spó ki nie przewiduje, aby w okresie miesi ca kwietnia 2009 roku mia y miejsce 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".
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