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Zwo anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" Spó ki Akcyjnej.

Tre :
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib w Czarnocinie (Spó ka) informuje, i dzia aj c na podstawie art. 399 §
1 KSH i § 12 ust. 2 i 3 Statutu, zwo na dzie 22 czerwca 2009 roku, na godz. 15:00, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spó ki, które odb dzie si w Restauracji "Fantazja", w odzi, przy ul. Kolumny 298, z nast puj cym
porz dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie
prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwa . 3. Podj cie uchwa y w
sprawie uchylenia tajno ci g osowania dotycz cego wyboru komisji skrutacyjnej powo ywanej przez Walne
Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyj cie porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki Akcyjnej z dzia alno ci w 2008 roku, a tak e sprawozdania
Rady Nadzorczej Spó ki Akcyjnej z wyników oceny: sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki Akcyjnej za 2008
rok, sprawozdania finansowego Spó ki Akcyjnej za 2008 rok i wniosku Zarz du dotycz cego podzia u zysku
wypracowanego przez Spó
Akcyjn za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki
Akcyjnej w 2008 roku i podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki
Akcyjnej w 2008 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spó ki Akcyjnej za 2008 rok i podj cie uchwa y
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó ki Akcyjnej za 2008 rok. 9. Podj cie uchwa y w sprawie
podzia u zysku wypracowanego przez Spó
Akcyjn za 2008 rok. 10. Podj cie uchwa w sprawie udzielenia
cz onkom Zarz du Spó ki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowi zków w 2008 roku. 11. Podj cie uchwa w
sprawie udzielenia cz onkom Rady Nadzorczej Spó ki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowi zków w 2008
roku. 12. Zamkni cie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przys uguje posiadaczom
zdematerializowanych akcji zwyk ych na okaziciela, je eli najpó niej na tydzie przed terminem Zgromadzenia
w siedzibie Spó ki imienne wiadectwo, wystawione przez podmiot prowadz cy rachunek papierów
warto ciowych, potwierdzaj ce legitymacj do realizacji uprawnie wynikaj cych z akcji. wiadectwo powinno
podawa w szczególno ci liczb posiadanych akcji oraz informacj o zablokowaniu akcji na rachunku papierów
warto ciowych do czasu uko czenia Zgromadzenia. wiadectwa nale y sk ada w dni powszednie, w godz. 9-16
w siedzibie Spó ki w Czarnocinie, przy ul.G ównej 162, do dnia 15 czerwca 2009 r., do godz. 16 w cznie.
Akcjonariusze mog uczestniczy w Zgromadzeniu osobi cie lub przez przedstawicieli albo pe nomocników,
dzia aj cych na podstawie pisemnego pe nomocnictwa. Pe nomocnictwo powinno by udzielone na pi mie pod
rygorem niewa no ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymowa si aktualnym wypisem z w ciwego
rejestru, a tak e dodatkowo pisemnym pe nomocnictwem, o ile nie s ujawnieni w rejestrze jako osoby
uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
wy ona b dzie do wgl du w lokalu siedziby Spó ki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie si w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed
rozpocz ciem Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materia y informacyjne
zwi zane ze Zgromadzeniem dost pne b
w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spó ki, w godz.
9-16. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i § 6 ust. 3 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".
Osoby reprezentuj ce spó

:

Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du
Jerzy wierczy ski, Vice Prezes Zarz du
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