W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku Zarząd Elkop S.A. prezentuje długofalową strategię rozwoju Grupy Elkop S.A.   
Strategia rozwoju Grupy Elkop S.A. na lata 2007 – 2012 zakłada położenie szczególnego nacisku na restrukturyzację i odbudowanie pozycji rynkowej Elkopu. Głównymi elementami programu sanacji spółki będzie:
	dostosowanie jej potencjału ekonomicznego i technicznego do wymogów rynku i przez to właściwe wykorzystanie koniunktury rynkowej 

zwiększenie kontraktacji poprzez wzmocnienie służb marketingowo – sprzedażowych
zawiązywanie sojuszy z liczącymi się podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie świadczenia przez Elkop usług elektromontażowych na wyłączność głównie na terenie aglomeracji śląskiej
	dywersyfikacja przychodów 
	prowadzenie przy współudziale inwestorów zewnętrznych projektów związanych z energetyką odnawialną, w tym energetyką wiatrową

przywrócenie produkcji urządzeń elektrycznych na potrzeby własne oraz sprzedaż zewnętrzną
restrukturyzacja zadłużenia wynikającego z prowadzonego postępowania układowego
zwiększenie ściągalności należności 
odbudowanie wiarygodności kredytowej
zwiększenie wykorzystania pozostających w dyspozycji spółki aktywów trwałych ( powierzchnie biurowe )
	podniesienie standardu posiadanego majątku ( budowli i usprzętowienia ) 

-	wykorzystanie atrakcyjnej lokalizacji budynków będących w dyspozycji spółki ( w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej oraz autostrady A4 ) w celu pozyskania nowych najemców


Oprócz rozwoju podstawowej działalności jaką są usługi elektromontażowe Elkop S.A. planuje swój dalszy intensywny rozwój poprzez akwizycje podmiotów z atrakcyjnych wzrostowych branż. Spółka wykorzystuje obecnie własne rozpoznanie rynku, a w przyszłości planuje zlecić poszukiwanie potencjalnych przedsiębiorstw do nabycia wyspecjalizowanym doradcom finansowym. Elkop zamierza również wykorzystać nadarzające się okazje rynkowe działając jako inwestor lub koinwestor. Spółka za szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia perspektyw rynkowych uważa następujące branże: 
	budownictwo, w tym budownictwo drogowe, budownictwo związane z ochroną środowiska, sektor usług dla firm z branży budowlanej

sektor produkcji osprzętu elektrycznego
	sektor produkcji i handlu technologiami tzw. inteligentnych budynków

inne wzrostowe branże, gdzie Elkop będzie pełnił rolę inwestora typowo finansowego.


Elkop planuje wykorzystać posiadane kompetencje oraz doświadczenia z realizacji robót, poparte listami referencyjnymi, w celu uzyskania efektu synergii z nowo nabywanymi podmiotami. 
Elkop planuje wykorzystać swój status spółki publicznej w celu finansowania programu rozwoju. 

