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Rejestracja zmian w Statucie Spó ki.

Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje, e w dniu 3 wrze nia 2010 roku
Spó ka otrzyma a postanowienie S du Rejonowego dla odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego
Rejestru S dowego z dnia 30 sierpnia 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsi biorców
rejestracji i wpisu zmiany postanowie Statutu Spó ki uchwalonych na mocy postanowie Uchwa y Nr 15/06/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 2 czerwca 2010 roku (tre uchwa podj tych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spó ki zosta a przekazana do publicznej wiadomo ci w drodze Raportu Bie cego EBI Nr
21/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku).
Na mocy w/w postanowienia S du Rejestrowego dokonano rejestracji zmiany postanowie Statutu Spó ki poprzez
wprowadzenie do tre ci Statutu Spó ki, w § 11 tego Statutu, nowych ust pów oznaczonych jako ust py 10-13, o
tre ci nast puj cej:
"10. Rada Nadzorcza mo e odbywa posiedzenia i podejmowa uchwa y przy wykorzystaniu rodków
bezpo redniego porozumiewania si na odleg
, w szczególno ci telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób
umo liwiaj cy wzajemne porozumienie si . Podj cie uchwa y w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia
projektu uchwa y wszystkim cz onkom Rady Nadzorczej.
11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych wa nym interesem Spó ki lub
spraw nie cierpi
zw oki, uchwa y Rady Nadzorczej mog by powzi te w drodze pisemnego g osowania
zarz dzonego przez Przewodnicz cego lub jego Zast pc , je eli wszyscy cz onkowie Rady Nadzorczej wyra
pisemn zgod na tre uchwa . Uchwa a podejmowana w tym trybie jest wa na, gdy wszyscy cz onkowie Rady
zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwa y.
12. W przypadku podejmowania uchwa w trybie okre lonym w ust. 10 i ust. 11 przyjmuje si , e miejscem
odbycia posiedzenia i sporz dzenia protoko u jest miejsce pobytu Przewodnicz cego Rady Nadzorczej albo, w
razie jego nieobecno ci, Zast pcy Przewodnicz cego, je eli posiedzenie odbywa o si pod jego przewodnictwem.
Podejmowanie uchwa w trybie okre lonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodnicz cego i Zast pcy
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynno ciach tych osób.
13. Szczegó owy tryb dzia ania Rady Nadzorczej i jej organizacj okre la Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany
przez Rad Nadzorcz i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spó ki."
Jednolita tre Statutu Spó ki uwzgl dniaj ca zarejestrowane zmiany zosta a zawarta w tre ci za cznika do
niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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