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RAPORT BIE CY

Spó ka: MILKPOL
Numer: 23/2010
Data: 2010-06-21 13:27:47
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : Rejestracja podzia u akcji Spó ki i innych zmian w Statucie Spó ki oraz rejestracja

podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki i zmiany jego struktury.
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje, e w dniu 21 czerwca 2010 roku
Spó ka otrzyma a postanowienie S du Rejonowego dla odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia  Krajowego
Rejestru S dowego z dnia 11 czerwca 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsi biorców
rejestracji i wpisu: (1) zmiany postanowie  Statutu Spó ki, w tym m.in. dotycz cych podzia u (splitu) akcji Spó ki,
uwzgl dniaj cych podwy szenie kapita u zak adowego Spó ki o emisj  akcji serii C oraz (2) podwy szenia kapita u
zak adowego Spó ki w drodze emisji akcji serii C.

Na mocy w/w postanowienia S du Rejestrowego dokonano rejestracji zmiany postanowie  Statutu Spó ki w
zakresie § 6 i § 12, a tak e wprowadzono do tre ci Statutu Spó ki nowy paragraf oznaczony jako § 12(1).

Dotychczas obowi zuj ce postanowienia Statutu Spó ki i wprowadzone zmiany, a tak e jednolita tre  Statutu
Spó ki uwzgl dniaj ca wszystkie zarejestrowane zmiany zosta y zawarte w tre ci za czników do niniejszego
Raportu.

W zwi zku z w/w postanowieniem S du Rejestrowego z dnia 11 czerwca 2010 roku warto  nominalna jednej
akcji zosta a zmieniona z dotychczasowej, wynosz cej 1,00 z  ka da akcja, na now , wynosz ca 0,10 z  ka da
akcja, a kapita  zak adowy Spó ki zosta  podwy szony z kwoty 1.060.350 z  do kwoty 1.185.350 z , tj. o kwot
125.000 z  w drodze emisji 1.250.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 0,10 z  ka da
akcja (informacje podsumowuj ce zako czon  subskrypcj  prywatn  akcji serii C zosta y przekazane przez Spó
w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 roku).

W zwi zku z powy sz  rejestracj , przy uwzgl dnieniu rejestracji przez S d Rejestrowy podzia u (splitu) akcji
Spó ki, czna liczba akcji tworz cych kapita  zak adowy Spó ki wynosi 11.853.500 sztuk akcji o warto ci
nominalnej 0,10 z  ka da akcja, a na kapita  zak adowy Spó ki sk adaj  si : (1) akcje zwyk e na okaziciela serii A
w cznej liczbie 10.000.000 sztuk, o cznej warto ci nominalnej 1.000.000 z ; (2) akcje zwyk e na okaziciela serii
B w cznej liczbie 603.500 sztuk, o cznej warto ci nominalnej 60.350 z ; (3) akcje zwyk e na okaziciela serii C w

cznej liczbie 1.250.000 sztuk, o cznej warto ci nominalnej 125.000 z . W zwi zku z dokonan  w/w rejestracj
podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki ogólna liczba g osów wynikaj ca ze wszystkich wyemitowanych przez
Spó  akcji wynosi aktualnie 11.853.500.

W zwi zku z dokonan  rejestracj  podzia u (splitu) akcji Spó ki i rejestracj  podwy szenia kapita u zak adowego
Spó ki w drodze emisji akcji serii C Spó ka, niezw ocznie, tj. w najbli szym mo liwym terminie, zamierza z :

1) do Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych w Warszawie SA ("KDPW") stosowne wnioski: (a) o
przeprowadzenie wymiany 1.060.350 akcji Spó ki o warto ci nominalnej 1,00 z  ka da akcja, zarejestrowanych w
KDPW pod kodem PLMLKPL00012 i rejestrowanie po wymianie pod wskazanym kodem 10.603.500 akcji Spó ki o
warto ci nominalnej 0,10 z  ka da akcja oraz (b) o zarejestrowanie w depozycie papierów warto ciowych
prowadzonym przez KDPW 1.250.000 akcji serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  ka da akcja i ich
oznaczenie pod jednym kodem z zarejestrowanymi ju  akcjami (kod PLMLKPL00012),

2) do organizatora alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect), tj. do Zarz du Gie dy Papierów
Warto ciowych w Warszawie stosowne wnioski: (a) o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect 1.250.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  ka da akcja oraz
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(b) o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na rynku
kierowanym zleceniami, w/w akcji serii C Spó ki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) i § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 1 i ust. 4 Za cznika Nr 3 do Regulaminu
ASO - "Informacje bie ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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Osoby reprezentuj ce spó
Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du
Jerzy wierczy ski, Vice Prezes Zarz du


