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Wypowiedzenie umowy o pe nienie funkcji Autoryzowanego Doradcy i
zawarcie umowy z nowym podmiotem.
:

Zarz d "Milkpol" SA ("Spó ka") informuje, e w dniu 8 grudnia 2008 roku Spó ka
przekaza a do Ch opecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spó ki
komandytowej w Warszawie, podmiotu pelniacego dla Spó ki funkcj
Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku
NewConnect, o wiadczenie o rozwi zaniu za wypowiedzeniem, zawartej pomi dzy
Ch opecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spó
komandytow , a Spó ,
umowy z dnia 15 maja 2008 roku o pe nienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, z
zachowaniem, zgodnie z postanowieniami wskazanej umowy, 30-dniowego okresu
wypowiedzenia. Jednocze nie, Zarz d Spó ki informuje, i w dniu 8 grudnia 2008
roku Spó ka zawar a, z DFP Doradztwo Finansowe Spó
Akcyjn z siedzib w
odzi, podmiotem wpisanym przez Gie
Papierów Warto ciowych w Warszawie SA
na list Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu, now
umow o pe nienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA, na rzecz "Milkpol" SA,
funkcji Autoryzowanego Doradcy, przez okres do dnia 30 listopada 2009 roku, tj. do
ostatniego dnia miesi ca, w którym up ynie jeden rok od dnia pierwszego dnia
notowania instrumentów finansowych (akcji) Spó ki w Alternatywnym Systemie
Obrotu. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, wykonywanie przez DFP
Doradztwo Finansowe SA obowi zków Autoryzowanego Doradcy nast pi od dnia
nast puj cego po dniu, w którym up ynie okres wypowiedzenia umowy z
dotychczasowym Autoryzowanym Doradc , a umowa ta wejdzie w ycie pod
warunkiem braku sprzeciwu ze strony Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu
- Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA, co do wykonywania obowi zków
Autoryzowanego Doradcy przez DFP Doradztwo Finansowe SA, zgodnie z § 18 ust.
6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu - Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie SA zosta a
zawiadomiona o wypowiedzeniu umowy z Autoryzowanym Doradc , zgodnie z § 18
ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Spó ka podj a kroki maj ce na
celu zapewnienie bezpiecze stwa obrotu akcjami Spó ki w Alternatywnym Systemie
Obrotu oraz zapewnienie bezpiecze stwa uczestników tego obrotu, w zwi zku ze
onym wypowiedzeniem i zawarciem umowy o pe nienie funkcji Autoryzowanego
Doradcy z nowym podmiotem. W szczególno ci, Spó ka dokona a rzetelnej oceny
kompetencji DFP Doradztwo Finansowe SA w zakresie oferowanych us ug
dotycz cych pe nienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie
Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007
Zarz du GPW z dnia 30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu".
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