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Wniosek Zarz du Spó ki o wyp at dywidendy za rok 2010.

Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, i na posiedzeniu Zarz du Spó ki w
dniu 12 maja 2011 roku, podj , w drodze uchwa y nr 1/5/05/11, decyzj o przyj ciu tre ci wniosku Zarz du
kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spó ki, dotycz cego podzia u zysku netto Spó ki wykazanego w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010.
Zgodnie z przyj
tre ci przedmiotowego wniosku Zarz d Spó ki postanowi wnioskowa do Walnego
Zgromadzenia, aby podzia zysku netto Spó ki wypracowanego przez "Milkpol" Spó
Akcyjn w 2010 roku, za
okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w cznej wysoko ci 1.194.498,50 z , zosta
przeznaczony do podzia u przez Walne Zgromadzenie Spó ki w sposób nast puj cy:
(1) kwot w cznej wysoko ci 829.745,00 z , tj. w wysoko ci 0,07 z na jedn akcj - przeznaczy na wyp at
dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spó ki,
(2) pozosta

kwot w

cznej wysoko ci 364.753,50 z - przeznaczy na kapita zapasowy Spó ki.

Jednocze nie, Zarz d Spó ki postanowi wnioskowa , aby Walne Zgromadzenie Spó ki ustali o, e:
- dniem dywidendy (dzie "D"), tj. dniem, wed ug którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy) by dzie 30 czerwca 2011 roku;
- dniem wyp aty dywidendy (dzie "W") by dzie 15 lipca 2011 roku.
Zarz d Spó ki motywuje swój wniosek faktem osi gni cia przez Spó
wysokiego poziomu wyniku finansowego
(zysku netto) w okresie roku obrotowego 2010 (wy szego ni w roku obrotowym 2009) i dobrymi perspektywami
rozwoju Spó ki w bie cym roku obrotowym (2011), co ustalono w oparciu o wst pne wyniki sprzeda y i
osi gni ty zysk netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 rok do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
Przed skierowaniem przedmiotowego wniosku do Walnego Zgromadzenia Spó ki zostanie on przekazany do oceny
przez Rad Nadzorcz Spó ki, zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH.
Ostateczna decyzja o sposobie podzia u zysku netto Spó ki i wyp acie dywidendy, w tym tak e w zakresie
okre lenia dnia dywidendy (dnia ustalenia praw do dywidendy) oraz dnia wyp aty dywidendy zostanie podj ta
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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