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Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w dniu 25 stycznia 2010 roku
Spó ka zawar a z Agencj  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ("ARiMR") umow  o przyznanie
przez ARiMR 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.
Zgodnie z tre ci  zawartej umowy, Spó ka zobowi za a si  do realizacji operacji o zakresie rzeczowo-finansowym
okre lonym szczegó owo w tre ci umowy, a polegaj cej na realizacji jednoetapowej inwestycji zwi zanej z
zakupem 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) Tanku 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. czne
koszty planowanej inwestycji (koszty kwalifikowane operacji) wynosz  1.943.648 z  (netto). Na podstawie
zawartej umowy ARiMR zobowi za a si  do wyp acenia Spó ce, na warunkach szczegó owo okre lonych w
umowie, pomocy finansowej w wysoko ci 777.459,20 z , jednak nie wi cej ni  40% poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji. Spó ka zobowi za a si  do z enia stosownego wniosku o p atno  kwoty pomocy
przewidzianej przedmiotow  umow  po zako czeniu realizacji ca ci operacji (inwestycji), w terminie od dnia 15
maja do dnia 25 maja 2010 roku.
Szczegó owe informacje w przedmiocie z onego przez Spó  wniosku o przyznanie pomocy finansowej na
realizacj  inwestycji oraz o jego pozytywnym rozpatrzeniu zosta y przekazane do publicznej wiadomo ci w tre ci,
odpowiednio, Raportu Bie cego EBI Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku oraz Raportu Bie cego EBI Nr
2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku.
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 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", jednak e informacja o zawarciu przedmiotowej umowy
zosta a uznana przez Spó  za okoliczno  podlegaj  opublikowaniu ze wzgl du na fakt, e w ocenie Spó ki
informacja ta mo e mie  istotny wp yw na sytuacj  gospodarcz , maj tkow  lub finansow  Spó ki, a tym samy
mo e mie  wp yw na cen  akcji Spó ki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
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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