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NewConnect - Rynek Akcji GPW
Raport miesi czny "Milkpol" SA za listopad 2009 roku - korekta.

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka"), informuje niniejszym, e w tre ci raportu miesi cznego
za miesi c listopad 2009 roku, opublikowanego w drodze Raportu Bie cego EBI Nr 32/2009 z dnia 14 grudnia
2009 roku, Spó ka dokona a korekty jednego z akapitów dotycz cego informacji zawartych w punkcie I tego
raportu miesi cznego.
Dotychczasowe brzmienie stosownego akapitu:
"W dniu 4 sierpnia 2009 roku Spó ka opublikowa a Raport Bie cy EBI Nr 29/2009 - Raport Okresowy Kwartalny
za III kwarta 2009 roku, tj. za okres od dnia 01.07.2009 r. do dnia 30.09.2009 r. (skorygowany w drodze
Raportu Okresowego EBI Nr 30/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku), przedstawiaj cy dane i wyniki finansowe
Spó ki za wskazany okres, co mo e mie wp yw na rynkow wycen akcji Spó ki."
Aktualne (poprawne) brzmienie stosownego akapitu:
"W dniu 13 listopada 2009 roku Spó ka opublikowa a Raport Bie cy EBI Nr 29/2009 - Raport Okresowy
Kwartalny za III kwarta 2009 roku, tj. za okres od dnia 01.07.2009 r. do dnia 30.09.2009 r. (skorygowany w
drodze Raportu Okresowego EBI Nr 30/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku), przedstawiaj cy dane i wyniki
finansowe Spó ki za wskazany okres, co mo e mie wp yw na rynkow wycen akcji Spó ki."
Pozosta a tre Raportu Bie cego EBI Nr 32/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 363/2009 Zarz du GPW z 27.07.2009 r. - "Informacje
bie ce i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" w zwi zku z Pkt 16 Za cznika Nr 1 do Uchwa y Nr
795/2008 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA z dnia 31 pa dziernika 2008 roku - "Dobre
Praktyki Spó ek Notowanych na NewConnect".
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