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enie przez Spó
wniosku o aneks do umowy z ARiMR o przyznanie pomocy
finansowej na realizacj inwestycji.

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w zwi zku z przesuni ciem
terminu odbioru od dostawcy (firma GEA) urz dzenia (instalacji) do ultrafiltracji do zag szczania na ciep o mleka
ukwaszonego (stanowi cego jeden z elementów prowadzonej w Spó ce inwestycji dofinansowywanej w cz ci
przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie), co spowodowane jest konieczno ci
przeprowadzenia niezb dnych testów i prób produkcyjnych, Spó ka wys a w dniu 11 maja 2010 roku do Agencji
("ARiMR"), wniosek o aneks do zawartej z ARiMR umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizacj
przedmiotowej inwestycji (Spó ka informowa a o zawarciu tej umowy w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 4/2010 z
dnia 25 stycznia 2010 roku), w przedmiocie zmiany (przesuni cia) terminu z enia przez Spó
stosownego
wniosku o p atno z ARiMR pomocy finansowej cz ci poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
inwestycyjnej, z dotychczasowego (15-25 maja 2010 roku) na nowy (15-25 czerwca 2010 roku).
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.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

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