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NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytu :

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA dotycz ce wyp aty
dywidendy.

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e na mocy postanowie Uchwa y
Nr 6/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 29 czerwca 2012 roku (tre wszystkich uchwa
podj tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki, wraz z informacj o wynikach g osowania zosta a
przekazana do publicznej wiadomo ci w drodze raportu Bie cego EBI Nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku) Walne Zgromadzenie Spó ki postanowi o przeznaczy zysk netto Spó ki wykazany w sprawozdaniu finansowym za
rok 2011, w cznej kwocie 438.612,91 z , w sposób nast puj cy:
(1) w cz ci, tj. w kwocie 355.605,00 z - na wyp at dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spó ki (tj. w wysoko ci
0,03 z na jedn akcj ),
(2) w pozosta ej cz ci, tj. w kwocie 83.007,91 z - na kapita zapasowy Spó ki.

Dodatkowo, w zwi zku z powy szym, Walne Zgromadzenie Spó ki postanowi o, e:
(1) liczba akcji obj tych dywidend , to 11.853.500 sztuk akcji;
(2) dniem dywidendy (dzie "D"), tj. dniem, wed ug którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), b dzie dzie 10 lipca 2012 roku;
(3) dniem wyp aty dywidendy (dzie "W") b dzie dzie 24 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) i § 4 ust. 6 oraz § 6 ust. 1 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje
bie ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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