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Tytu Wniosek Zarz du Spó ki o wyp at  dywidendy za rok 2008.
Tre :
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, i  na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spó ki w dniu 26 maja 2009 roku Rada Nadzorcza, w drodze stosownej uchwa y podj tej jednomy lnie przez
wszystkich cz onków Rady, pozytywnie zaopiniowa a wniosek Zarz du Spó ki dotycz cy podzia u zysku netto
Spó ki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2008, za okres od dnia 1 maja 2008 roku do
dnia 31 grudnia 2008 roku, w cznej wysoko ci 233.577,04 z , zgodnie z którym Zarz d Spó ki wnioskowa , aby
przeznaczy  zysk netto Spó ki za rok obrotowy 2008, osi gni ty w okresie od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31
grudnia 2008 roku przez "Milkpol" Spó  Akcyjn  w sposób nast puj cy: 1) kwot  w cznej wysoko ci
212.070,00 z , tj. w wysoko ci 0,20 z  na jedn  akcj  - przeznaczy  na wyp at  dywidendy na rzecz Akcjonariuszy
Spó ki, 2) pozosta  kwot  w cznej wysoko ci 21.507,04 z  - przeznaczy  na kapita  zapasowy Spó ki.
Ostateczna decyzja o sposobie podzia u zysku netto Spó ki i wyp acie dywidendy, w tym tak e w zakresie
okre lenia dnia dywidendy (dnia ustalenia praw do dywidendy) oraz dnia wyp aty dywidendy zostanie podj ta
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki, które planowane jest na dzie  22 czerwca 2009 roku (szczegó owy
porz dek obrad i inne wymagane informacje dotycz ce planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki
zosta y przekazane w tresci Raportu Bie cego EBI Nr 12/2009 z dnia 27 maja 2009 roku). W tre ci Sprawozdania
Zarz du z dzia alno ci Spó ki za rok 2008 (za okres od 1 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) z dnia 18
marca 2009 roku (które zosta o opublikowane, jako element sk adowy rocznego Raportu Okresowego za rok
2008, w drodze Raportu Bie cego EBI Nr 11/2009 z dnia 25 maja 2009 roku) Zarz d Spó ki proponowa  podzia
zysku za rok obrotowy 2008 (za okres od 1 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) w drodze zwi kszenia
funduszu (kapita u) zapasowego. Jednak e, ze wzgl du na osi gni cie przez Spó  ponadprzeci tnego poziomu
zysku netto za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku, w wysoko ci 414,66 tys. z  (w
analogicznym okresie roku 2008 Spó ka zanotowa a strat  netto w wysoko ci 57,29 tys. z ) i utrzymanie tej
tendencji w miesi cu maju 2009 roku, Zarz d Spó ki postanowi  wnioskowa  o wyp at  na rzecz Akcjonariuszy
dywidendy w podanej wy ej wysoko ci. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007
Zarz du GPW z dnia 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


