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Tytu : Zawarcie umowy leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji nabycia

maszyny pakuj cej.
Dane szczegó owe:

Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka"), informuje niniejszym, e w dniu 27 sierpnia
2012 roku Spó ka powzi a wiadomo  o podpisaniu przez kontrahenta, tj. przez Millennium Leasing Spó  z o.o.
z siedzib  w Warszawie (jako leasingodawc  - finansuj cego) ze Spó  (jako leasingobiorc  - korzystaj cym)
umowy leasingu operacyjnego z dnia 24 sierpnia 2012 roku, na mocy której Millennium Leasing Sp. z o.o. oddaje
Spó ce do u ywania i pobierania po ytków rzecz b ca przedmiotem leasingu - tj. fabrycznie now  i kompletn ,
automatyczn  maszyn  pakuj  produkcji ULMA Packaging, model TFS 300 (Spó ka informowa a o zawarciu z
Ulma Packaging Polska Sp. z o.o. z siedzib  w Legionowie umowy dostawy przedmiotowej maszyny w drodze
Raportu Bie cego EBI Nr 10/2012 z dnia 16 maja 2012 roku).

Przedmiotowa umowa zosta a zawarta w celu udzielenia finansowania inwestycji Spó ki kwalifikuj cej si  do
"Programu Finansowania i Rozwoju Energii Zrównowa onej w Polsce" (PolSEFF) i jest umow  leasingu
operacyjnego, co oznacza, e przedmiot leasingu zaliczany jest do maj tku finansuj cego (Millennium Leasing Sp.
z o.o.), który to podmiot dokonuje z tego tytu u odpisów amortyzacyjnych.

Warto  netto przedmiotu leasingu okre lono na kwot  426.795,70 z , a z tytu u zawarcia przedmiotowej umowy
finansuj cemu (Millennium Leasing Sp. z o.o.) przys uguje od Spó ki ratalne wynagrodzenie, przy czym ustalono
pi dziesi t dziewi  miesi cznych rat, w tym pi dziesi t osiem równych rat i pierwsz  miesi czn  rat  w
wysoko ci 21,6246% netto warto ci przedmiotu leasingu.

W ocenie Zarz du Spó ki realizacja przedmiotowej inwestycji b dzie mia a wp yw na wyniki finansowe uzyskiwane
przez Spó .

Zakup (dostawa) nowoczesnej maszyny do pakowania pró niowego twarogów oraz nowego sera Gusto stanowi
jeden z elementów wdra anej w Spó ce strategii rozwoju i ma pozwoli  na zró nicowanie formy, wielko ci i
rodzaju opakowania produktów Spó ki, z czym wi e si  podniesienie atrakcyjno ci produktów, co pozwala Spó ce
w elastyczny sposób odpowiada  na zmieniaj ce si  zapotrzebowanie rynku. Wdra ana i w cz ci realizowana
strategia rozwoju Milkpol SA skoncentrowana jest na zwi kszeniu zasi gu oraz ilo ci sprzeda y wyrobów

asnych. Prowadzone oraz planowane dzia ania oparte s  przede wszystkim na pozyskaniu nowych rynków
zbytu, zarówno w kraju jak i za granic , zwi kszaniu rozpoznawalno ci marki poprzez dzia ania promocyjno-
reklamowe (o podejmowanych dzia aniach marketingowych Spó ka sukcesywnie informowa a w raportach
miesi cznych na przestrzeni lat 2011 i 2012) oraz aktywizacj  wspó pracy z sieciami handlowymi. Ponadto,
zamiarem Spó ki jest zwi kszenie wykorzystania zdolno ci produkcyjnych, zakupionej w 2010 roku linii do
produkcji sera twarogowego metod  ultrafiltracji, poprzez wprowadzenie na rynek nowych konkurencyjnych
produktów.

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".
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