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RAPORT BIE CY

Spó ka: MILKPOL
Numer: 24/2010
Data: 2010-06-25 11:35:33
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : enie do KDPW wniosków o dokonanie wymiany akcji i rejestracj  w depozycie akcji serii

C Spó ki oraz do GPW informacji o dokonanym podziale (splicie) akcji.
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w zwi zku z
rejestracj  przez w ciwy S d Rejestrowy zmian Statutu Spó ki m.in.: dotycz cych podzia u (splitu) akcji Spó ki,
a tak e zmian dotycz cych podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji akcji serii C (Spó ka
informowa a o powy szym w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku), w dniu 25
czerwca 2010 roku Spó ka z a do Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych w Warszawie ("KDPW"):

(1) wniosek (wraz z za cznikami) o przeprowadzenie, w dniu 9 lipca 2010 roku 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;

(2) wniosek (wraz z za cznikami) 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), pod warunkiem rozpocz cia notowania akcji serii C
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto, w dniu 25 czerwca 2010 roku Spó ka przekaza a do organizatora alternatywnego systemu obrotu (rynek
NewConnect), tj. do Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA ("GPW") stosown  informacj  (wraz z
wymaganymi za cznikami) o zarejestrowaniu przez S d Rejestrowy podzia u (splitu) akcji Spó ki i planowanej
dacie wymiany akcji Spó ki zarejestrowanych w KDPW w dniu 9 lipca 2010 roku, zobowi zuj c si  jednocze nie
do przekazania do GPW stosownej uchwa y KDPW w tym przedmiocie, niezw ocznie po jej otrzymaniu.

W zwi zku z powy szym Spó ka, niezw ocznie, tj. w najbli szym mo liwym terminie, zamierza z  do GPW
wniosek 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, a nast pnie wniosek 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. 1 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik Raportu:
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