


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 20 grudnia 2006 roku w siedzibie Spółki.
Porządek obrad Zgromadzenia:
	Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej i komisji uchwał
4.	Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał.
5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia  do podejmowania uchwał
6.	Przyjęcie porządku obrad
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę okresowych sprawozdań finansowych 
   zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9. Podjęcie uchwał w sprawach : 
     1/ uchylenia uchwały nr 6 NWZA z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmiany wartości nominalnej  
        akcji Spółki 
    2/ uchylenia uchwały nr 7 NWZA z dnia 25.10.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru
3/ zmiany wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany art. 8 statutu  o treści dotychczasowej : „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.609.790,- złotych /słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 427.000 /słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy/  akcji o wartości nominalnej 3.77 złotych /słownie: trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy/ każda” na treść proponowaną : „ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.609.790,- złotych  /słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)”
   4/ podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa 
      poboru ustalonego na 15 marca 2007r (proponowany dzień prawa poboru) i zmiany art. 8 statutu o treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.609.790,- złotych /słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 5.551.000  (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)”  na treść:  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.219.580 złotych (słownie:trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli  się na:
	5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy);

2)  5.551.000 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B  o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)
   5/ uchylenia uchwały nr 10 NWZA z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmiany statutu Spółki i podjęcie uchwały o zmianach statutu :
       1/ art.1 ust.1 treść dotychczasowa:” Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP-Spółka Akcyjna,treść proponowana:„Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP-Spółka Akcyjna”
       2/ art.1 ust. 2 treść dotychczasowa ; „Spółka może używać skrótu firmy PEPW ELKOP S.A”, treść proponowana : „Spółka może używać skrótu firmy ELKOP S.A.”
       3/ art. 15 ust. 1 treść dotychczasowa: „ Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna”;treść proponowana: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków .Kadencja  członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata”
       4/ przez wprowadzenie pktu 12 do ust. 2 w  art. 20,  o treści : „ ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu”
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  
 Akcjonariusze zamierzający wykonać prawa z akcji przez głosowanie w Walnym Zgromadzeniu
zobowiązani są do zablokowania akcji nie później niż na tydzień przed datą Walnego
   Zgromadzenia i złożenia w spółce w tym terminie zaświadczenia o zablokowaniu akcji 









