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Finansowe SA
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w dniu 14 grudnia 2009 roku
Spó ka podpisa a z dotychczasowym Autoryzowanym Doradc  Spó ki, tj. z DFP Doradztwo Finansowe Spó
Akcyjn  now  umow  o pe nienie przez ten podmiot funkcji Autoryzowanego Doradcy Spó ki w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotowa umowa zosta a zawarta na czas nieokre lony, a na jej podstawie DFP Doradztwo Finansowe SA
zobowi za a si  w szczególno ci do: (1) wspó dzia ania ze Spó  w zakresie wype niania przez ni  obowi zków
informacyjnych okre lonych w Regulaminie ASO oraz w tre ci Za cznika Nr 1 do uchwa y Nr 363/2009 Zarz du
GPW z dnia 27.07.2009 r. "Informacje Bie ce i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", (2) wspó dzia ania
w zakresie wype niania przez Spó  obowi zków informacyjnych nak adanych na spó  publiczn , okre lonych
postanowieniami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (3) bie cego
doradzania Spó ce w zakresie dotycz cym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie obrotu, (4) bie cego doradzania Spó ce w zakresie dotycz cym prawid owej interpretacji oraz sposobu
stosowania obowi zuj cych w alternatywnym systemie obrotu zasad adu korporacyjnego ("corporate
governance").
Przedmiotowa umowa nie spe nia kryterium istotno ci przyj tego przez Spó  (warto  przychodów ze sprzeda y
w okresie czterech ostatnich pe nych kwarta ów kalendarzowych) i tym samym nie jest umow  istotn  w
rozumienia § 3 ust. 2 pkt 2) 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", jednak e informacja o zawarciu przedmiotowej umowy
zosta a uznana przez Spó  za okoliczno  podlegaj  opublikowaniu ze wzgl du na fakt, e umowa ta
bezpo rednio dotyczy funkcjonowania Spó ki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) 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".
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