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Data: 2010-01-13 13:49:30
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : Decyzja ARiMR o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spó ki o przyznanie pomocy

finansowej na realizacj  inwestycji.
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w dniu 13 stycznia 2010 roku
Spó ka otrzyma a z Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie ("ARiMR") pismo o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spó ki o przyznanie pomocy
finansowej na realizacj  przez Spó  inwestycji w ramach dzia ania 123 "Zwi kszenie warto ci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i le nej", obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

onego przez Spó  w ARiMR w dniu 16 kwietnia 2009 roku.
Zgodnie ze z onym wnioskiem, przedmiotowa inwestycja b dzie polega  na zakupie nowych maszyn i urz dze ,
w tym: (1) Instalacji ultrafiltracji do zag szczania na ciep o mleka ukwaszonego w celu produkcji serów
twarogowych; (2) Autocysterny skupowej do transportu mleka; (3) Urz dzenia stacjonarnego do pomiaru ilo ci
przyj tego surowca; (4) dwóch tanków o poj. 4.000 l ka dy, do przechowywania mleka i mietanki; (5)
Pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka; (6) Zespo u pr dotwórczego przeznaczonego do zasilania ci ego-
awaryjnego. Ponadto, przedmiotowa inwestycja obejmuje równie  opracowanie biznes-planu. czny koszt
planowanej inwestycji wynosi 1.943.648 z  (netto). Szczegó owe informacje w przedmiocie z onego przez
Spó  przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizacj  inwestycji zosta y przekazane do
publicznej wiadomo ci w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku.
Dodatkowo, zgodnie z tre ci  przedmiotowego pisma ARiMR Spó ka zosta a wezwana, pod rygorem odmowy
przyznania pomocy, do podpisania stosownej umowy przyznania pomocy w terminie 14 dni od dnia odebrania
pisma lub w terminie pó niejszym, z zastrze eniem, e nowy termin nie mo e by  d szy ni  miesi c od terminu
wskazanego powy ej.
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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