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Tytu Raport miesi czny "Milkpol" SA za kwiecie  2009 roku.
Tre :
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka"), dzia aj c w oparciu o postanowienia punktu 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", przekazuje niniejszym do publicznej
wiadomo ci raport miesi czny za miesi c kwiecie  2009 roku. I. Informacje na temat wyst pienia tendencji i
zdarze  w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie Spó ki mog  mie  w przysz ci istotne skutki dla kondycji
finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: W miesi cu kwietniu 2009 roku wyst pi y nast puj ce
tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie Spó ki mog  mie  w przysz ci ewentualne
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego,
wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesi cu kwietniu 2009 roku spad a, w
porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2008, o oko o 15%, przy czym zaobserwowano prawie
7% wzrost ilo ci skupowanego mleka surowego; (2) warto  przychodów Spó ki ze sprzeda y w miesi cu kwietniu
2009 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2008, wzros a o oko o 9%, co
prawdopodobnie wynika z faktu, i  okres wi t Wielkanocnych (charakteryzuj cy si  zwi kszon  warto ci
przychodów ze sprzeda y) przypada  w roku bie cym 2009 w miesi cu kwietniu. W dniu 16 kwietniu 2009 roku
Spó ka z a do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie Spó ce 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.
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 - planowany koszt: 951.175

 (netto); (2) Autocysterny skupowej do transportu mleka - planowany koszt: 379.121 z  (netto); (3) Urz dzenia
stacjonarnego do pomiaru ilo ci przyj tego surowca - planowany koszt: 46.000,00 z  (netto); (4) dwóch tanków o
poj. 4.000 l ka dy, do przechowywania mleka i mietanki - planowany koszt: 80.400 z  (netto); (5) Pasteryzatora
z odgazowywaczem do mleka - planowany koszt: 407.520 z  (netto); (6) Zespo u pr dotwórczego
przeznaczonego do zasilania ci ego-awaryjnego - planowany koszt: 48.432 z  (netto). Ponadto, przedmiotowa
inwestycja obejmuje równie  opracowanie biznes-planu - planowany koszt: 31.000 z  (netto). czny koszt
planowanej inwestycji wynosi 1.943.648 z  (netto). Spó ka planuje zrealizowa  przedmiotowe inwestycje z
bankowego kredytu inwestycyjnego w wysoko ci oko o 1.555 tys. z , co stanowi 80% warto ci netto inwestycji.
Pozosta e 20% Spó ka planuje pokry  ze rodków w asnych Spó ki. Spó ka oczekuje na dofinansowanie
przedmiotowych inwestycji ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na poziomie 40% warto ci
inwestycji. Realizacja inwestycji przyczyni si  do poprawy jako ci produktu, zwi kszenia wydajno ci, zwi kszenia
oferty asortymentowej Spó ki oraz wprowadzenie innowacyjno ci technologicznej w Spó ce. Ponadto, realizacja
przedmiotowego projektu umocni pozycj  Spó ki, jako podmiotu spe niaj cego najwy sze standardy
technologiczne - zarówno w zakresie produkcji, co jest istotne zarówno dla prowadzenia handlu w Polsce, jak i
handlu wewn trz-wspólnotowego oraz eksportu do krajów trzecich. Zarz d Spó ki zak ada, i  przedmiotowa
inwestycja przyczyni si  do zwi kszenia wielko ci sprzeda y Spó ki, a co za tym idzie zyskowno ci, w granicach
200 tys. z  rocznie. Kwota ta, w 90% pokryje koszt bankowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na
realizacj  przedmiotowej inwestycji. W zwi zku z tym, Zarz d Spó ki przewiduje, i  nawet w okresie sp aty
kredytu inwestycyjnego sytuacja finansowa Spó ki nie pogorszy si , a po zako czeniu okresu kredytowania
ulegnie zdecydowanej poprawie. Poza wy ej wymienionymi, nie wyst pi y inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu
rynkowym emitenta, które w ocenie Spó ki mia yby wp yw na kondycj  finansow  oraz wyniki finansowe Spó ki.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spó  w trybie raportu bie cego w okresie obj tym
raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu kwietniu 2009 roku) Spó ka przekaza a, za po rednictwem
systemu EBI, jeden raport bie cy EBI: - Raport bie cy EBI Nr 9/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku, Raport
miesi czny "Milkpol" SA za marzec 2009 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2009 roku) Spó ka nie
przekaza a do publicznej wiadomo ci raportów bie cych za po rednictwem systemu ESPI. Raporty bie ce Spó ki
publikowane s  na bie co na stronie internetowej Spó ki (http://www.milkpol.com.pl), a tak e m.in. na
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nast puj cych stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. III.
Informacje na temat realizacji celów emisji, je eli taka realizacja, cho by w cz ci, mia a miejsce w okresie
obj tym niniejszym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu kwietniu 2009 roku) nie realizowano
inwestycji ze rodków pozyskanych z emisji. IV. Kalendarz inwestora, obejmuj cy wydarzenia maj ce mie
miejsce w nadchodz cym miesi cu, które dotycz  Spó ki i s  istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
szczególno ci daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadze , otwarcia subskrypcji,
spotka  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Zarz d Spó ki
przewiduje, e do dnia 20 maja 2009 roku otrzyma opini  i raport z badania sprawozdania finansowego Spó ki za
ubieg y rok obrotowy. Po wydaniu przez bieg ego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego, Spó ka
opublikuje raport okresowy EBI - raport roczny, co nast pi w terminie zgodnym z postanowieniami § 6 ust. 9
Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007 Zarz du GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu". Spó ka planuje z enie w miesi cu maju 2009 roku, do Biura Monitora

dowego i Gospodarczego wniosku o publikacj  og oszenia o zwo aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spó ki. Stosowny raport bie cy EBI wskazuj cy dat , godzin  i miejsce Walnego Zgromadzenia wraz z jego
szczegó owym porz dkiem obrad oraz dat  i godzin , do której nale y sk ada  imienne wiadectwa depozytowe
lub za wiadczenia o z eniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym nale y je z , zostanie
opubikowany w terminie zgodnym z postanowieniami § 6 ust. 3 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007 Zarz du
GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Podstawa prawna: 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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