


Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo  Elektromontażowe  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. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 1 statutu Spółki
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie otwarte zostanie o godz. 11.oo w dniu 25 czerwca 2007 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.	Stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
6.	Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8.Omówienie przez Zarząd sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego   
   Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. oraz z działalności  w roku 2006 , z wnioskiem o pokrycie straty bilansowej
9. Informacja Zarządu w przedmiocie zaistnienia warunku określonego w art. 397 Ksh 
10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku sprawozdawczym 2006 wraz z wynikami badania sprawozdań  Zarządu  i wniosku o pokrycie straty bilansowej 
11.Podjęcie  uchwał w sprawach:
    -	zatwierdzenia  sprawozdań finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego   
 Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A  oraz  działalności Spółki w roku 2006 i pokrycia straty bilansowej
-	udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006 
  i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium.
- dalszego istnienia spółki
- zmiany uzasadnienia nie stosowania zasady nr 20 zawartej w dokumencie „Dobre praktyki w  
  spółkach publicznych 2005”
12. Zmiany do statutu spółki
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Wolne wnioski, dyskusja
15.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Odnośnie zmian statutu 
1/ wskazuje się dotychczasową i proponowaną treść    
a/ art. 6 treść dotychczasowa 
Artykuł 6. 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności  gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską i Europejską Klasyfikacją Działalności 
1.	montaż dołowych i powierzchniowych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie przemysłu węglowego oraz modernizacja tych urządzeń (PKD 45.31.A)
2.	montaż urządzeń linii kablowych zasilających i instalacji wewnętrznych w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturze (PKD 45.21.D)
3.	montaż linii i instalacji teletechnicznych i urządzeń sygnalizacyjnych (PKD 45.31.D)
4.	produkcja urządzeń elektroenergetycznych (PKD 31.62.A)
5.	działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę (PKD 45.34.Z)
6.	działalność handlowa (w tym eksport i import), w szczególności w zakresie materiałów elektrotechnicznych (PKD 51.70.A)
7.	produkcja obrotowych spulchniaczy gleby i sprzedaż tych urządzeń (PKD 29.32.A)
8.	działalność usługowa w zakresie transportu i sprzętu samojezdnego (PKD 60.24.B)
	działalność projektowo-doradcza (PKD 74.20.A)

10.     inna działalność produkcyjna w oparciu o posiadaną bazę (PKD 28.11.B)
11.    budownictwo ogólne i inżynieria lądowa   45.21
12     wykonywanie robót budowlanych drogowych  45.23
13.    wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 45.25.
 treść proponowana:

Artykuł 6. 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności  gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską i Europejską Klasyfikacją Działalności 

	    wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli w tym: montaż dołowych i powierzchniowych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie przemysłu węglowego oraz modernizacja tych urządzeń (PKD 45.31.A)

2.	wykonanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych w tym montaż urządzeń sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B) montaż urządzeń linii kablowych zasilających i instalacji wewnętrznych w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturze (PKD 45.21.D)
3.	wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych w tym montaż linii i instalacji teletechnicznych  (PKD 45.31.D)
	 produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, z wyłączeniem   działalności usługowej  (PKD 31.62.A)

działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B)
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C)
	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D)
	wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23)
wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25)
	wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych również w przemyśle węglowym (PKD 45.31.D)

wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z)
	transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi (PKD 60.24.A)

transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
	wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z)

działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.11)
	produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem działalności usługowej w tym obrotowych spulchniaczy gleby (PKD 29.32)

b/ proponuje się wprowadzić pkt 19 do art. 6, o treści „ 16.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)” 
2/ w art. 11 ustępu 2: treść dotychczasowa :”Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata”; treść proponowana:„Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata” .
Zmiana art. 6 statutu wynika z ustawowej zmiany klasyfikacji działalności.
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 oraz złożenia w Spółce w tym terminie zaświadczenia o zablokowaniu akcji.



     


