


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo  Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP	        
Spółka Akcyjna w Chorzowie ul. J. Maronia 44 wpisanej do rejestru w Wydziale VIII Krajowego Rejestru Sądowego  w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu  23 października 2003r. pod Nr KRS  0000176582 zwołuje , na podstawie art. 398   w związku z art.400 §  1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 2 statutu Spółki
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie otwarte zostanie o godz. 10.oo w dniu 25 października 2006 roku w siedzibie Spółki.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia  przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.	Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem  komisji skrutacyjnej i komisji uchwał
3.	Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał.
4. Wybór przewodniczącego  Walnego Zgromadzenia 
5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia  do podejmowania uchwał
6.	Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały o podziale akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej w stosunku 1:13 
10. Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki:
     1/  emisję akcji serii B z zachowaniem prawa poboru,gdzie każde prawo poboru uprawniać będzie
         do objęcia jednej akcji nowej emisji po cenie nie wyższej niż 0,30 – zł po uprzednim podjęciu
         uchwały o podziale akcji stosunku 1:13, 
     2/  emisję serii C, o wartości od 10.000.000 do 100.000.000 szt akcji po cenie rynkowej, lecz
          nie niższej niż 0,45- zł za akcję,po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku
         1:13, lub proporcjonalnie,jeżeli uchwała w sprawie podziału nie zostanie podjęta 
     3/ emisję akcji serii D dla konwersji wierzytelności objętych układem z wierzycielami, po cenie
         nominalnej 0,29- zł za akcję, po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku 1:13 
         lub po cenie 3,77-zł, jeżeli uchwała o podziale nie zostanie podjęta; akcje nie objęte przez
        wierzycieli mogą być zbyte przez spółkę 
  11. Powołanie biegłego rewidenta ds.szczególnych dla zbadania prawidłowości działania organów
        / Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu /spółki,dotyczącego powodów znalezienia
        się spółki w trudnej sytuacji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn
        nieskutecznej emisji akcji
  12. Podjęcie  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do podpisania umowy z animatorem   
        w celu przeniesienia akcji spółki do notowań ciągłych
  13. Zmiana  statutu spółki i podjęcie uchwały w tej sprawie;wskazuje się dotychczasową i
        proponowaną treść art.:
       1/ 1 ust.1 dotychczasowa: Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP-Spółka Akcyjna, proponowana:„Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP-Spółka Akcyjna
       2/ 1 ust. 2 dotychczasowa ; Spółka może używać skrótu firmy „PEPW ELKOP S.A’, proponowana : „Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”
       3/ 15 ust. 1 dotychczasowa: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna”;
           proponowana: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata”
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
   Akcjonariusze zamierzający wykonać prawa z akcji przez głosowanie w Walnym Zgromadzeniu
   zobowiązani są do zablokowania akcji nie póżniej niż na tydzień przed datą Walnego
   Zgromadzenia i złożenia w spółce w tym terminie zaświadczenia o zablokowaniu akcji 










