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Uchwa y KDPW w sprawie okre lenia dnia podzia u (splitu) akcji Spó ki oraz warunkowej
rejestracji w depozycie akcji serii C Spó ki

Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, e w dniu 6 lipca 2010
roku Spó ka otrzyma a dwie uchwa y Zarz du Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych w Warszawie
("KDPW"), na mocy których Zarz d KDPW postanowi , co nast puje:
(1) Na mocy postanowie uchwa y Nr 401/10 z dnia 6 lipca 2010 roku Zarz d KDPW postanowi okre li , w
zwi zku ze zmian warto ci nominalnej akcji Spó ki z 1,00 z (jeden z oty) na 0,10 z (dziesi groszy), dzie 9
lipca 2010 roku jako dzie podzia u 1.060.350 akcji Spó ki oznaczonych kodem PLMLKPL00012 na 10.603.500
akcji Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z oraz stwierdzi , e z dniem 9 lipca 2010 roku kodem PLMLKPL00012
oznaczonych jest 10.603.500 akcji Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z .
(2) Na mocy postanowie uchwa y Nr 402/10 z dnia 6 lipca 2010 roku Zarz d KDPW postanowi zarejestrowa w
KDPW 1.250.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z (dziesi groszy) ka da
oraz oznaczy je kodem PLMLKPL00012, pod warunkiem podj cia decyzji przez spó
organizuj
alternatywny
system obrotu (Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie SA - dalej: "GPW") o wyznaczeniu pierwszego dnia
notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zosta y inne akcje
Spó ki oznaczone kodem PLMLKPL00012 (rynek NewConnect).
Zarejestrowanie wskazanych wy ej akcji nast pi w terminie trzech dni od dnia z enia przez Spó
w KDPW
dokumentów potwierdzaj cych podj cie przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nie wcze niej jednak ni w dniu wskazanym w tej
decyzji jako dzie pierwszego notowania w tym systemie.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLMLKPL00012 w/w akcji Spó ki oraz o liczbie akcji oznaczonych tym
kodem zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.
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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