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Raport miesi czny "Milkpol" SA za kwiecie 2010 roku.

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka"), dzia aj c w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwa y
Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre
Praktyki Spó ek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomo ci raport miesi czny
za miesi c kwiecie 2010 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 2010 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 2010 roku wzros a, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2009, o
9%, przy czym zaobserwowano prawie 10% spadek ilo ci skupowanego mleka surowego; (2) warto
przychodów Spó ki ze sprzeda y w miesi cu kwietniu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku
2009, spad a o oko o 8%.
W miesi cu kwietniu 2010 roku Spó ka kontynuowa a realizacj prac budowlano-monta owych w zak adzie
produkcyjnym w Czarnocinie, zwi zanych z inwestycj dotycz
zakupu i instalacji nowych maszyn i urz dze
wykorzystywanych w prowadzonej przez Spó
dzia alno ci gospodarczej, dofinansowywan ze strony Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na poziomie 40% warto ci inwestycji. W miesi cu kwietniu
2010 roku przyj to do u ytkowania autocystern skupow do transportu mleka, dwa tanki do przechowywania
mleka i mietanki o pojemno ci 4.000 litrów oraz urz dzenie stacjonarne do pomiaru ilo ci przyj tego surowca
(mleka). Obecnie trwaj prace nad uruchomieniem pasteryzatora do mleka z odgazowywaczem oraz montowana
jest instalacja ultrafiltracji do zag szczania na ciep o mleka ukwaszonego. W zwi zku z przesuni ciem terminu
odbioru od dostawcy (firma GEA) urz dzenia (instalacji) do ultrafiltracji do zag szczania na ciep o mleka
ukwaszonego, co spowodowane jest konieczno ci przeprowadzenia niezb dnych testów i prób produkcyjnych,
Spó ka wys a do ARiMR, w dniu 11 maja 2010 roku, wniosek o aneks do zawartej z ARiMR umowy o przyznanie
pomocy finansowej na realizacj przedmiotowej inwestycji, w przedmiocie zmiany (przesuni cia) terminu z enia
przez Spó
stosownego wniosku o p atno , z dotychczasowego (15 - 25 maja 2010 roku) na nowy (15 - 25
czerwca 2010 roku). Szczegó owe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spó ce przez ARiMR
przedmiotowego dofinansowania Spó ka przekaza a w drodze Raportów Bie cych EBI: Nr 10/2009 z dnia 14
maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku oraz Nr 15/2010
z dnia 12 maja 2010 roku. Zdaniem Zarz du Spó ki, realizacja przedmiotowej inwestycji b dzie mia a wp yw na
przysz e wyniki finansowe Spó ki.
W dniu 12 kwietnia 2010 roku odby o si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" SA (protokó Walnego
Zgromadzenia - akt notarialny sporz dzony przez Notariusza w odzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1707/10),
na którym podj to uchwa y m.in. w sprawie: (i) splitu akcji i zmniejszenia warto ci nominalnej jednej akcji, (ii)
emisji prywatnej akcji serii C Spó ki, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, kierowanej do
potencjalnego inwestora, (iii) ubiegania si przez Spó
o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz uchwa y zwi zane z dostosowaniem tre ci Statutu
Spó ki do aktualnie obowi zuj cych przepisów Kodeksu spó ek handlowych w zakresie dotycz cym nowych zasad
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organizacji i przeprowadzania Walnych Zgromadze spó ek akcyjnych, tj. uchwa y w sprawach: (iv) zmiany
Statutu Spó ki oraz (v) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Tre podj tych przez Walne
Zgromadzenie uchwa oraz za cznika do jednej z uchwa w postaci Regulaminu Walnego Zgromadzenia zosta a
zawarta w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami
Uchwa y Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie podzia u (splitu) akcji Spó ki
oraz w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego w drodze emisji akcji zwyk ych na okaziciela serii C,
przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru - umowy obj cia
Akcji serii C zostan zawarte w okresie od dnia 12 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku w cznie, przy
zastrze eniu mo liwo ci przesuni cia przez Rad Nadzorcz Spó ki terminu otwarcia i/lub terminu zamkni cia
subskrypcji prywatnej Akcji serii C (tj. terminów, w ramach których zawarte zostan umowy obj cia Akcji serii C)
oraz mo liwo ci wcze niejszego, ni pierwotnie ustalony, terminu zamkni cia subskrypcji prywatnej Akcji serii C.
Oznacza to, e w okresie miesi ca kwietnia 2010 roku, w przypadku zmiany w ciwych terminów oferty
prywatnej akcji serii C, mo liwe jest zako czenie i zamkni cie subskrypcji Akcji serii C Spó ki. Zg oszenie
uchwalonego, na mocy w/w Uchwa y Nr 4, podzia u (splitu) akcji Spó ki do w ciwego dla Spó ki S du
Rejestrowego nast pi cznie ze zg oszeniem podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji Akcji
serii C (podzia akcji Spó ki i podwy szenie kapita u zak adowego zosta y obj te tre ci jednej uchwa y), przy
zastrze eniu obowi zywania w ciwych przepisów prawa w tym zakresie. Przeprowadzenie emisji Akcji serii C i
uzyskanie przez Spó
rodków z emisji Akcji serii C pozwoli na pozyskanie finansowania dla dalszego rozwoju
Spó ki, co mo e mie w przysz ci istotny wp yw na sytuacj gospodarcz i finansow Spó ki.
W okresie nast puj cym po okresie sprawozdawczym, w dniu 7 maja 2010 roku Spó ka opublikowa a Raport
Bie cy EBI Nr 13/2010 - Raport Okresowy Roczny za 2009 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia
31.12.2009 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2008), co mo e mie
wp yw na rynkow wycen akcji Spó ki.
Poza wy ej wymienionymi, nie wyst pi y inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie
Spó ki mog yby mie wp yw na kondycj finansow oraz wyniki finansowe Spó ki.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spó
raportem:

w trybie raportu bie cego w okresie obj tym

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu kwietniu 2010 roku) Spó ka przekaza a, za po rednictwem systemu
EBI, trzy Raporty Bie ce EBI:
(1) Raport Bie cy EBI Nr 10/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku, Informacja o stosowaniu zasad adu
korporacyjnego,
(2) Raport Bie cy EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Tre
Zgromadzenia "Milkpol" SA,

uchwa Nadzwyczajnego Walnego

(3) Raport Bie cy EBI Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Raport miesi czny "Milkpol" SA za marzec 2010
roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu marcu 2010 roku) Spó ka przekaza a do publicznej wiadomo ci jeden
Raport Bie cy za po rednictwem systemu ESPI:
(1) Raport Bie cy ESPI Nr 3/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej
5% liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.
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 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:
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W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu kwietniu 2010 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:
Na dzie 17 maja 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spó ki za I
kwarta 2010 roku.
Zarz d Spó ki zwo na dzie 2 czerwca 2010 roku, w drodze og oszenia zamieszczonego na stronie internetowej
Spó ki w dniu 7 maja 2010 roku, a tak e w drodze raportu bie cego EBI Nr 14/2010 z dnia 7 maja 2010 roku
oraz raportu bie cego ESPI Nr 4/2010 z dnia 7 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki,
przedmiotem obrad którego jest w szczególno ci rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci
Spó ki oraz sprawozdania finansowego Spó ki za 2009 rok, udzielenie absolutorium cz onkom organów Spó ki z
wykonania przez nich obowi zków w 2009 roku, podzia zysku wypracowanego przez Spó
w 2009 roku, jak
równie zmiana Statutu Spó ki. Tre projektów uchwa planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki
oraz pe na tre og oszenia o zwo aniu Walnego Zgromadzenia i innych odpowiednich dokumentów zosta a
zamieszczona na stronie internetowej Spó ki oraz zosta a przekazana do publicznej wiadomo ci w drodze wy ej
powo anych Raportów Bie cych z dnia 7 maja 2010 roku: Raportu Bie cego EBI Nr 14/2010 i Raportu
Bie cego ESPI Nr 4/2010.
Wed ug wiedzy posiadanej na dzie sporz dzenia niniejszego raportu, Spó ka nie przewiduje, aby w okresie
miesi ca maja 2010 roku, a tak e w okresie bezpo rednio nast puj cym, do dnia 2 czerwca 2010 roku, poza w/w,
mia y miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mog yby by istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Za cznika do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na NewConnect".

Plik Raportu:
Osoby reprezentuj ce spó
Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du
Jerzy wierczy ski, Vice Prezes Zarz du
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