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RAPORT BIE CY

Spó ka: MILKPOL
Numer: 33/2010
Data: 2010-08-16 13:40:00
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : Raport miesi czny "Milkpol" SA za lipiec 2010 roku.
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomo ci raport
miesi czny za miesi c lipiec 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 lipcu 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 lipcu 2010 roku wzros a, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubieg ego 2009, prawie
o 12 %, przy czym zaobserwowano 4 % spadek ilo ci skupowanego mleka surowego; (2) warto  przychodów
Spó ki ze sprzeda y w miesi cu lipcu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzros a o
oko o 6 %.

W miesi cu lipcu 2010 roku wyst pi y nast puj ce zdarzenia zwi zane z rejestracj  i wpisem w rejestrze
przedsi biorców: (1) zmiany postanowie  Statutu Spó ki, w tym m.in. dotycz cych podzia u (splitu) akcji Spó ki,
uwzgl dniaj cych podwy szenie kapita u zak adowego Spó ki o emisj  akcji serii C oraz (2) podwy szenia kapita u
zak adowego Spó ki w drodze emisji akcji serii C (Spó ka informowa a o powy szym w drodze Raportu Bie cego
EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku):

(1) Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych w Warszawie SA ("KDPW"), w zwi zku ze zmian  warto ci
nominalnej akcji Spó ki z 1,00 z  (jeden z oty) na 0,10 z  (dziesi  groszy), wyznaczy a 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 , a w zwi zku z tym, pocz wszy od dnia 9 lipca 2010 roku kodem PLMLKPL00012
oznaczonych zosta o 10.603.500 akcji Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  (stosown  informacj  Spó ka
przekaza a w drodze Raportu Bie cego EBI Nr 27/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku);

(2) moc  postanowie  Uchwa y nr 720/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA ("GPW") z
dnia 22 lipca 2010 roku, Zarz d GPW postanowi  wprowadzi  do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect 1.250.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  (dziesi  groszy)
ka da akcja (stosown  informacj  Spó ka przekaza a w drodze Raportu Bie cego EBI Nr 30/2010 z dnia 23 lipca
2010 roku);

(3) na mocy uchwa y nr 754/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, Zarz d GPW postanowi : okre li  dzie  30 lipca 2010
roku jako dzie  pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.250.000 akcji
zwyk ych na okaziciela serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  ka da akcja, pod warunkiem dokonania w dniu
30 lipca 2010 roku rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem "PLMLKPL00012" oraz notowa  te
akcje na rynku kierowanymi zleceniami w systemie notowa  ci ych pod nazw  skrócon  "MILKPOL" i
oznaczeniem "MLP";

(4) na mocy Komunikatu Operacyjnego z dnia 29 lipca 2010 roku KDPW postanowi a zarejestrowa  w dniu 30
lipca 2010 roku 1.250.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii C Spó ki o warto ci nominalnej 0,10 z  ka da akcja i
oznaczy  je kodem "PLMLKPL00012".

Poza wy ej wymienionymi, nie wyst pi y inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spó ki, które w ocenie
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Spó ki mog yby mie  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 lipcu 2010 roku) Spó ka przekaza a, za po rednictwem systemu EBI,
sze  Raportów Bie cych EBI:

(1) Raport Bie cy EBI Nr 27/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku, Uchwa y KDPW w sprawie okre lenia dnia podzia u
(splitu) akcji Spó ki oraz warunkowej rejestracji w depozycie akcji serii C Spó ki,

(2) Raport Bie cy EBI Nr 28/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku, Raport miesi czny "Milkpol" SA za czerwiec 2010
roku,

(3) Raport Bie cy EBI Nr 29/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku, Z enie wniosku o wprowadzenie Akcji serii C
Spó ki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,

(4) Raport Bie cy EBI Nr 30/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect Akcji serii C Spó ki,

(5) Raport Bie cy EBI Nr 31/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, Z enie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia
notowania Akcji serii C Spó ki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

(6) Raport Bie cy EBI Nr 32/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii
C Spó ki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu lipcu 2010 roku) Spó ka przekaza a do publicznej wiadomo ci trzy
Raporty Bie ce za po rednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bie cy ESPI Nr 7/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji
Spó ki dokonanych przez Prezesa Zarz du Spó ki i osob  blisko zwi zan  z Prezesem Zarz du Spó ki,

(2) Raport Bie cy ESPI Nr 8/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku, Informacja o zbyciu akcji Spó ki przez cz onka Rady
Nadzorczej Spó ki,

(3) Raport Bie cy ESPI Nr 9/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, Informacja o zbyciu akcji Spó ki przez cz onka Rady
Nadzorczej 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:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesi cu lipcu 2010 roku) Spó ka realizowa a p atno ci ze rodków
pozyskanych z emisji Akcji serii C (informacje podsumowuj ce zako czon  subskrypcj  prywatn  akcji serii C
zosta y przekazane przez Spó  w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, za
informacja o rejestracji m.in. podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji Akcji serii C zosta a
przekazana przez Spó  w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku), które zosta y
przeznaczone na sfinansowanie inwestycji Spó ki dotycz cej zakupu i instalacji nowych maszyn i urz dze
wykorzystywanych w prowadzonej przez Spó  dzia alno ci gospodarczej (m.in.: instalacji ultrafiltracji do
zag szczania mleka w celu produkcji serów twarogowych, autocysterny skupowej do transportu mleka,
urz dzenia stacjonarnego do pomiaru ilo ci przyj tego surowca, tanków do przechowywania mleka i mietanki,
pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka, zespo u pr dotwórczego przeznaczonego do zasilania ci ego-
awaryjnego) w cznej kwocie wynosz cej oko o 71 tys. z .

http://www.milkpol.com.pl
http://www.newconnect.pl
http://www.gpwinfostrefa.pl.
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Warto  poczynionej inwestycji, w okresie od stycznia 2010 roku do dnia publikacji niniejszego raportu
nieznacznie przekroczy a kwot  2,2 mln z , z czego, w okresie od stycznia do po owy maja 2010 roku, ze rodków

asnych wydatkowano na ten cel kwot  w cznej wysoko ci oko o 1,2 mln z .

W okresie od po owy maja 2010 roku, ze rodków pozyskanych z emisji Akcji serii C Spó ki wydatkowano na ten
cel kwot  w cznej wysoko ci oko o 1,0 mln z , w tym: w miesi cu maju 2010 roku kwot  oko o 629 tys. z , w
miesi cu czerwcu 2010 roku kwot  oko o 289 tys. z , a w miesi cu lipcu 2010 roku kwot  oko o 71 tys. z .

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  16 sierpnia 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spó ki za
II kwarta  2010 roku.

Wed ug wiedzy posiadanej na dzie  sporz dzenia niniejszego raportu, Spó ka nie przewiduje, aby w okresie
miesi ca sierpnia 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


