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RAPORT BIE CY 

Spó ka: MILKPOL 
Numer: 13/2011 
Data: 2011-06-10 18:13:52 
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW 
Tytu : Tre  uchwa  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. Decyzje dotycz ce 

wyp aty dywidendy. 
Dane szczegó owe:  
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej w Czarnocinie ("Spó ka") podaje do publicznej wiadomo ci i przekazuje w 
za czeniu tre  uchwa  powzi tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki, które odby o si  w dniu 10 
czerwca 2011 roku. 
 
W zwi zku z nag mierci  Vice-Prezesa Zarz du Spó ki, Pana Jerzego wierczy skiego, o czym Spó ka 
informowa a w tre ci Raportu Bie cego EBI Nr 12/2010 z dnia 7 czerwca 2011 roku, Walne Zgromadzenie Spó ki 
odst pi o od rozpatrzenia, w ramach punktu porz dku obrad przewiduj cego podj cie uchwa  w sprawie 
powo ania cz onków Zarz du Spó ki kolejnej kadencji, uchwa y dotycz cej w tym zakresie osoby zmar ego Vice-
Prezesa Zarz du. Do adnej z uchwa  obj tych protoko em z Walnego Zgromadzenia nie zg oszono sprzeciwów. 
 
Jednocze nie, Zarz d Spó ki informuje, e moc  postanowie  Uchwa y Nr 6/06/2011, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki postanowi o przeznaczy  zysk netto Spó ki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 
2010, w cznej kwocie 1.194.498,50 z , w cz ci, tj. w kwocie 364.753,50 z  na kapita  zapasowy Spó ki, a w 
pozosta ej cz ci, tj. w kwocie 829.745 z  na wyp at  dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spó ki (tj. w wysoko ci 
0,07 z  na jedn  akcj ). Dodatkowo, w tym zakresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi o, e: 
 
(1) liczba akcji obj tych dywidend , to 11.853.500 sztuk akcji; 
 
(2) dniem dywidendy (dzie  "D"), tj. dniem, wed ug którego ustala si  list  akcjonariuszy uprawnionych do 
dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), b dzie dzie  30 czerwca 2011 roku; 
 
(3) dniem wyp aty dywidendy (dzie  "W") b dzie dzie  15 lipca 2011 roku. 
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) i pkt 11) oraz § 6 ust. 7 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje 
bie ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 
Plik Raportu: RB 013 2010-06-10 Uchwaly ZWZ podjete.pdf rozmiar: 335.2 KB  
Osoby reprezentuj ce spó  
 Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du  
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