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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP S.A.
WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
za okres od  01.01.2007 do 30.06.2007

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2007 r. do dnia 30.06.2007 roku narastająco za 6 m-cy 2007 roku  zawiera:

Informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w stosunku do Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.


I.	Informacje wstępne


Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 1 jednostkę zależną – EL EKO SYSTEMS S.A. :

·	EL-EKO SYSTEMS S.A. – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych


Wysokość udziałów Spółki dominującej w Spółkach zależnych stanowi:
·	w spółce EL-EKO SYSTEMS S.A.- 56%


2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest wykonywanie usług elektromontażowych.

Konsolidacją za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 r. objęto jednostkę dominującą oraz spółkę zależną. Okresem porównawczym jest okres od 01 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006 r



II.  Władze Grupy Kapitałowej

1. Zarząd jednostki dominującej – ELKOP S.A. 

Skład Zarządu na 30.06.2007
Imię i nazwisko
Funkcja
Czesław Koczorek 
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu




Rada Nadzorcza:


	2006



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 października 2006 roku odwołało wszystkich poprzednich członków  Rady Nadzorczej i jednocześnie powołało nowych członków Rady Nadzorczej:

- Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Łukasz Ochman
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Rybak-Pierzyńska
Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej,.


2007

W dniu 25 czerwca 2007 roku odbyło się w siedzibie Spółki Emitenta ZWZA, na którym :
zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółki PE ELKOP S.A. i Grupy Kapitałowej 
      ELKOP S.A.
zatwierdzono sprawozdania Zarządu  i Rady Nadzorczej 
udzielono absolutorium członkom  Zarządu i Rady Nadzorczej  
dokonano zmiany w składzie RN:

Skład RN na dzień 30.06.2007
- Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Gamrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Rybak-Pierzyńska
Członek Rady Nadzorczej
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej



2. W spółce EL-EKO SYSTEMS S.A. Zarząd w okresie sprawozdawczym stanowił:

Eugeniusz Lis		 	- Prezes Zarząd
]


3. Rada Nadzorcza spółki EL-EKO SYSTEMS S.A. pracowała w składzie:

Czesław Koczorek 		- Przewodniczący
Tadeusz Kozubski		- Członek
Paweł Kalata 		  	- Członek
   
III.  Przebieg  działalności gospodarczej jednostki dominującej i jednostek zależnych


1. Zakres działalności

Zgodnie ze statutem jednostka dominująca wykonuje kompleksowe usługi elektromontażowe w szerokim zakresie, polegające na wykonywaniu robót budowlano-montażowych branży elektrycznej na budowach i obiektach mieszczących się poza siedzibą firmy oraz usługi produkcyjne polegające na produkcji w jego siedzibie urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i konstrukcji uzupełniających dla robót budowlano-montażowych jak i szeregu urządzeń dla bezpośrednich zleceniodawców. Wymienione usługi stanowią podstawowy zakres działalności i obrotów przedsiębiorstwa. Obejmuje on wykonawstwo instalacji elektrycznych w zakresie napięć niskich i średnich do 30 kV, wykonawstwo instalacji okablowania strukturalnego oraz projektowania, w tym w podziemiach kopalń. Uzupełnieniem są prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe wykonanych instalacji, produkcja prefabrykatów dla 
innych firm, produkcja różnych konstrukcji zbliżonych technologicznie do tradycyjnych wyrobów firmy, usługi projektowe w pełnym zakresie prowadzonej działalności, lokalizacje i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych, usługi transportowe itp.
Spółka podejmuje się prowadzenia generalnego wykonawstwa robót łącznie z robotami budowlanymi i instalacyjnymi innych branż wraz z uzyskiwaniem kompleksowo niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. 
Spółka posiada odpowiedni potencjał techniczno-ekonomiczny, wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie kadry zarządzającej i wykonawczej dla realizacji zadań będących przedmiotem jej działalności. Zapewnia również wysoki poziom jakości wykonywanych usług i produktów, spełniających wymagania systemu zapewnienia jakości wg norm ISO-9001 – uzyskanie certyfikatu oraz pełne wdrożenie systemu od 1997 roku, okresowo sprawdzany.

2. Struktura przychodów ze sprzedaży
Sprzedaż realizowana przez ELKOP S.A. w całości trafia na rynek krajowy. Podstawowy zakres działalności Spółki i główne źródło przychodów stanowią usługi budowlano-montażowe branży elektrycznej. Prace budowlano-montażowe wykonywane są głównie na rynku lokalnym ale Spółka jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do realizacji kontraktów na obszarze całego kraju i za granicą. Kolejną, znaczącą pozycję przychodów stanowią usługi produkcyjne i warsztatowe, wykonywane zarówno na potrzeby produkcji elektromontażowej jak i na zlecenia bezpośrednie. Spółka w ramach swojej działalności uzyskuje również przychody z czynszów za wynajem swoich nieruchomości. 
Poniższe tablice obrazują udział rodzajów działalności w przychodach ze sprzedaży Spółki oraz dynamikę przychodów.

Branżowe segmenty działalności

W ramach działalności Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. można wyróżnić następujące rodzaje działalności:
	Usługi budowlano-montażowe,

Usługi produkcyjne,
Usługi sprzętowo-transportowe,
Wynajem nieruchomości


Tablica: Struktura i dynamika przychodów ze sprzedaży 

WYSZCZEGÓLNIENIE
I półrocze 2007 rok
I półrocze 2006

wartość
w tys. zł
struktura
w %
wartość
w tys. zł
struktura
w %
Usługi (produkty)




budowlano-montażowe
2 396
76
1 033
59
produkcyjne
91
3
163
9
sprzętowo-transportowe
1
0
1
0
czynsze
661
21
568
32
RAZEM (przychody ze sprzedaży produktów)
3 149
100,0
1 765
100,0

GEOGRAFICZNE SEGMENTY DZIAŁNOŚCI

Grupa Kapitałowa PE ELKOP S.A. prowadzi działalność na terenie Polski.



3.Odbiorcy w I półroczu 2007roku

Odbiorcy 
Oferta w zakresie usług Spółki ELKOP skierowana jest do wszystkich potencjalnych klientów krajowych, w tym także tzw. wielkiego przemysłu. Obszar działania Spółki to jednak nie tylko kopalnie węgla kamiennego, ale także obiekty budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, energetyka zawodowa i wiele innych. 
W tabeli poniżej podano zestawienie produkcji sprzedanej dla największych odbiorców usług budowlano-montażowych



Tabela. Znaczący odbiorcy Emitenta w I półroczu 2007 roku

Lp.
Nazwa odbiorcy
tys.zł
1
2
3
1.
PEMUG S.A
954,0
2.
Siemens Sp.z o.o 
727,9
3.
ELPRO –7 Sp. z o.o.
268,4
4.
MINTECH Sp. z o.o.
220,0
5.
JACPOL Sp. z o.o.
141,9
6.
EL-EKO SYSTEMS S.A.
159,8

Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Spółkę w I półroczu  2007 roku r. były:

	PEMUG S.A. Katowice

a) umowa: U-4TGW/90/2006 z dnia 20.11.2006, „ Roboty elektryczne związane z budową wieży szybowej oraz budowy nadszybia– KWK „Rydułtowy-Anna’’
termin wykonania: 11/ 2006 – 10/2007,
wartość:	1 371 325,00 PLN
zabezpieczenia:  nie wymagane.
.

- NIVA INWEST Sp. z o.o. Warszawa
a)  umowa:  nr 499/2006 z dnia 12.09.2006; roboty elektromontażowe dla zadania ‘budowa bocznicy dla Centrum Dystrybucyjno – Logistycznego PARKRIDGE w Sochaczewie
termin wykonania:  09/2006 – 05/2007,
wartość:	100 000,00 PLN
zabezpieczenia:  nie wymagane.


- Siemens Sp. z o.o. Warszawa
,
a)  umowa: U-NR 01/IS2050/06 z dnia 04.10.2006; ”Wykonanie robót elektromontażowych  
termin wykonania:  10/ 2006 – 07/ 2007,
wartość:	733 353,00 PLN
zabezpieczenia:  wykonawca udziela zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)  umowa:  U- NR 01/1837/2006 z dnia 20.11.2006; zasilanie kontenerowej stacji transformatorowej pompowni głębinowej „Sosnowiec”
termin wykonania:  11/2006-04/2007
wartość:	252 802,00 PLN
zabezpieczenia:  wykonawca udziela zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,


	ELPRO – 7 Sp. z o.o Zabrze
a)  umowa: U-505/2006 z dnia 11/12.2006;  „Modernizacja układów sterowania urządzeń przyszybowych szybu II wraz z obiegiem wozów poz. 416m – KWK „Murcki”

termin wykonania:  11/2006 – 03 2007,
wartość:	220 000,00 PLN
zabezpieczenia:  nie wymagane.


	EL –EKO SYSTEMS S.A. Chorzów

.
a) umowa: U-Nr 9/1/H/2006 z dnia 07.09.2006; „Wymiana elementów nośnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych w szybie II KWK „Zofiówka””
termin wykonania: 12/ 2006 – 09/2007,
wartość:	220 000 PLN
zabezpieczenia:  nie wymagane

	Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych WAKO Sp. Jawna Kraków

a) umowa: U-Nr 1/2007 z dnia 09.01.2007; wykonanie instalacji elektrycznych dla budownictwa mieszkaniowego w Katowicach

termin wykonania: 02/07-08/2007
wartość:	103 915,00 PLN
                 zabezpieczenia:  nie wymagane

	MINTECH Sp.z o.o Katowice

a) umowa: U-Nr 508/2007 z dnia 08.03.2007; wykonanie instalacji  1 flotownika-obiekt kompleksowy KWK KNURÓW

termin wykonania: 03/07-07/07
wartość:	196 677,00 PLN
                 zabezpieczenia:  nie wymagane

	JACPOL Sp. Zo.o

a) umowa: U-Nr 509/2007 z dnia 10.08.2007; montaż instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej 

termin wykonania: 05/07-07/07
wartość:	239 562,00 PLN
                 zabezpieczenia:  nie wymagane








	Segmentacja rynku 

Tablica: Sprzedaż budowlano-montażowa wg segmentów rynku


Segment
I półrocze 2007 rok

tys. zł
%
Górnictwo
2 071
86,4
Hutnictwo
113
4,7
Budownictwo
175
7,3
Inne
37
1,6
Razem
2 396
100,0

4 Usługi montażowe

W związku z  konkurencją na rynku budowlano-montażowym a także warunkami stawianymi przez potencjalnych zleceniodawców ELKOP-owi trudno konkurować jest z firmami  tworzącymi holdingi, należącymi do grup kapitałowych, oferującymi usługi skomplikowane i kompleksowe. 

5. Produkcja warsztatowa
W tej dziedzinie nastąpił w I półroczu 2007 roku nieznaczny spadek przychodów  w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.. Na sporej liczbie obiektów realizowanych przez przedsiębiorstwo stosuje się urządzenia i wyroby produkowane seryjnie przez dużych wytwórców. Mimo tego, iż rynek w tej dziedzinie opanowany jest przez dużych wytwórców grupa kapitałowa poddaje bieżącej analizie możliwość uruchomienia nowej produkcji na halach własnych. Na dzień dzisiejszy połowicznym rozwiązaniem jest  w dalszym ciągu wydzierżawianie wolnych powierzchni biurowych i hal klientom z zewnątrz co łagodzi skutki ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych z utrzymaniem nadmiernego majątku.


6. Dostawcy w  I półroczu 2007roku

Grupa kapitałowa nie napotyka na większe przeszkody (za wyjątkiem przyczyn finansowych) w zaopatrywaniu się w potrzebne materiały. Głównymi dostawcami grupy kapitałowej w zakresie materiałów są polskie firmy handlowe oraz polscy producenci. Struktura zaopatrzenia materiałowego jest zmienna i uzależniona od realizowanych robót i kontraktów oraz bardzo różnorodnego asortymentu potrzeb materiałowych. Wpływ na strukturę dostawców mają również umownie określane warunki dostaw materiałowych oraz warunki płatności za te dostawy .


W I półroczu 2007 roku  podstawowymi dostawcami materiałów i usług  były:

wyszczególnienie
dostawca
kable i przewody
„KAB-MAR” S.C. Kraków
Eltrans Chorzów

aparatura niskiego 
i wysokiego napięcia

Eltrans Chorzów
Laser Częstochowa
V-Center Katowice

oprawy
Eltrans Chorzów
Laser Częstochowa

stale
Centrostal Górnośląski Katowice
EKO-INSTAL Katowice
IMS STALSERWIS  Bydgoszcz


Głównymi dostawcami Spółki w zakresie materiałów są polskie firmy handlowe. Struktura
zaopatrzenia materiałowego jest zmienna i zależna od realizowanych robót oraz bardzo
różnorodnego asortymentu potrzeb materiałowych. Wpływ na strukturę dostawców mają również warunki dostaw materiałowych oraz warunki płatności za te dostawy.



IV.  Działalność inwestycyjna i rozwój

W okresie sprawozdawczym Grupa nie realizowała znaczących inwestycji w zakresie swojej działalności.



V.   Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Za I półrocze 2007 roku Emitent wypracował następujące wyniki:



	przychody ze sprzedaży – 3 025 tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży   - 555 tys.zł

	strata z działalności operacyjnej  -783 tys.zł

zysk  netto – 67 tys.zł


Za I półrocze 2007 roku Grupa Kapitałowa wypracowała następujące wyniki:

	przychody ze sprzedaży – 3 166 tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży   - 554 tys.zł

	strata z działalności operacyjnej  -  791 tys.zł

zysk  netto –  67  tys.zł  (zysk przypisany jedn. domin. – 67 tys. zł )

Narastająco za 6 m-cy  2007 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła wynik w wysokości 67 tys. zł co w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego daje zwiększenie o 920 tys. zł  
Przyczyną  wyników osiągniętych w analizowanym okresie sprawozdawczym była  przede wszystkim większa ilość  pozyskanych zleceń  związana z  sytuacją prawną  Spółki dominującej ELKOP  o której informowała spółka w poprzednich sprawozdaniach w 2007 roku..


2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na osiągane w przyszłości wyniki jest możliwość uzyskania większej   liczby zleceń co jest widoczne w wysokości przychodów za 6 m-cy 2007 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała dodatkowy kapitał przez co poprawi się płynność finansowa spółki . Środki te zostaną wykorzystane między innymi na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do wykonywanie pozyskiwanych zleceń .  


3. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na dzień 30.06.2007 roku wzajemne zobowiązania i należności z EL-EKO SYSTEMS S.A. wynoszą  : 
	należnościach – 10.249,44 zł.

zobowiązań – 489,44 zł.


4. Informacja o zaciągniętych kredytach

W okresie sprawozdawczym zarówno ELKOP S.A. jak i spółka zależna nie  udzielały poręczeń  kredytu,  lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi o łącznej wartości istniejących poręczeń lub gwarancji o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta..

5. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach

Spółka zależna EL EKO Systems S.A. udzieliła emitentowi pożyczki pieniężnej w wysokości 
200 tys. zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2007 roku ( Raport bieżący nr 40/2007 )  Na dzień sporządzenia sprawozdania półrocznego   Spółka nie korzysta z tych środków pieniężnych.


6.	Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Emitent  w I półroczu 2007 roku  przeprowadził emisję akcji serii B i uzyskał 1 665 300 zł środków co znacznie poprawiło jego płynność finansową . 



7.Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

 Grupa Kapitałowa w najbliższym okresie nie planuje  istotnych inwestycji.


VI. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności

1. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej:

Kontynuacja działalności w grupie kapitałowej Elkop S.A. jest uwarunkowana prawidłową realizacją zobowiązań układowych.. W tym celu jednostki podejmują działania w następujących kierunkach,

	pozyskania dużych rentownych kontraktów,

intensyfikacji działań marketingowych ,
	pozyskania inwestora strategicznego ,
	zawierania umów o współpracę z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności w celu wspólnej kompleksowej realizacji kontraktów,
	dalszego ograniczania  kosztów funkcjonowania jednostek poprzez doskonalenie organizacji pracy i dostosowywania jej do potrzeb rynku, odnawiania i unowocześniania środków produkcji oraz prowadzenie odpowiedniej polityki personalnej,
	poszukiwanie nowych rynków zbytu . 




2. Perspektywy rozwoju działalności Grupy

Podstawowy cel finansowy: uzyskanie dodatnich wyników w okresie najbliższych dwóch lat. 


W dniu 24 sierpnia 2007 roku emitent opublikował dokładną strategię rozwoju Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A (raport bieżacy 73/2007)

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. 


3. Istotne czynniki ryzyka 

Najistotniejszym czynnikiem jest prawidłowa realizacja zobowiązań układowych

VII.   Zarządzanie

1. Struktura organizacyjna i zatrudnienie

W I półroczu 2007 roku kontynuowano działania, które miały na celu dalsze zmniejszenie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej ELKOP.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2007 roku w Grupie Kapitałowej Elkop-u S.A. wyniósł 79 osób, w tym:
-    w jednostce dominującej Elkop S.A. - 78 osób,
-    w jednostce konsolidowanej EL EKO SYSTEMS S.A. – 1 osoba

VIII.  Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz akcjonariuszach Spółki dominującej

	
Wykaz osób posiadających akcje Elkop-u:

Łączna liczba wyemitowanych akcji wynosi 5 551 000 szt. o wartości nominalnej 0,29zł za akcję, wartość kapitału akcyjnego 1 609 790 zł. 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2007 roku jak również na dzień sporządzenia wykazu co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadali:
Stan na dzień 30.06.2007

 wg informacji posiadanych przez emitenta 
Akcjonariusze
Stan na 
30.06.2007
% ogólnej 
liczby głosów

-Piotr Zalitacz

375 000 akcji serii A

6,76 %
- Marek Lesiak
366 548 akcji serii A
6,60 %
- Marek Franke
363 090  akcji serii A
6,54 %



 wg informacji posiadanych przez emitenta

Imię  i nazwisko
Stan na 
30.06.2007
Zarząd

Czesław Koczorek
Prezes Zarządu

5 460 akcji
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Piotr Zalitacz
375 000 szt akcji
Małgorzata Rybak -Pierzyńska
88 882 szt akcji
Radosław Olszewski
142 649 szt akcji
Tadeusz Kozubski
65 szt akcji

Stan na dzień przekazania sprawozdania –28.09.2007

:
Akcjonariusze
Stan na 
28.09.2007
% ogólnej 
liczby głosów

-Piotr Zalitacz

333 000 akcji serii A

6,00 %
- Marek Lesiak
366 548 akcji serii A
6,60 %
- Marek Franke
363 090  akcji serii A
6,54 %




Imię i nazwisko

stan na dzień
28.09.2007
Zarząd

Czesław Koczorek
Prezes Zarządu

5 460 akcji
Rada Nadzorcza

Piotr Zalitacz
333 000 szt akcji
Małgorzata Rybak -Pierzyńska
71 664 szt akcji
Radosław Olszewski
142 649 szt akcji
Tadeusz Kozubski
65 szt akcji

      


Ogólna liczba akcji wynosiła na dzień 30.06.2007 roku 5 551 000 szt akcji o wartości nominalnej 0,29 PLN wartość kapitału akcyjnego 1 609 790 zł. 

W dniu 15 marca 2007 roku Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować 5 551 000 jednostkowych praw akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,29 zł każda, emitowanych na postawie Uchwały Nr 9 NWZA Spółki z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru , kod PLELKOP00021.

Emitent w  dniu 19 kwietnia 2007 roku  złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z Ofertą Publiczną , w ramach której Emitent zamierzał wyemitować 5 551 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B zgodnie z uchwałami NWZA z dnia 20 grudnia 2006 roku (raport bieżący nr 33/2007)
W dniu 6 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PE ELKOP S.A
Na podstawie informacji przekazanych przez KDPW w ramach wykonywania prawa poboru w dniach od 21-27 czerwca 2007 roku złożono:964 zapisów podstawowych na 4 875 633 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  228 zapisów dodatkowych na 189 776 807 akcji zwykłych na okaziciela serii B.Stopa alokacji wyniosła 0,003558743.W dniu 6 lipca 2007 roku emitent dokonał przydziału   5551000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,29 zł zaoferowanych dotychczasowym akcjonariuszom spółki w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Liczba należycie subskrybowanych i opłaconych akcji serii B PE ELKOP S.A. wyniosła 5 551 000 akcji, co oznacza, że emisja doszła do skutku
W dniu 12 lipca 2007 roku w KDPW nastąpiła rejestracja PDA 5 551 000, kod PLELKOP00047,przejęcie PNE-kod ISIN PLELKOP00039,
Z dniem 16 lipca 2007 roku w trybie zwykłym Zarząd GPW w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu na rynku równoległym 5 551 000 praw do akcji serii B emitenta o wartości nominalnej 0,29 zł
W dniu 17 lipca 2007 roku emitent nadał szczegółowy rb 62/2007 dotyczący zamknięcia subskrypcji akcji serii B zgodnie z § 33 ust.1 oraz § 97 ust 2 Rozp.MF z dnia 19.10.2005 r.
Na dzień sporządzenia raportu emitent złożył wniosek o zarejestrowanie zmian kapitału zakładowego do właściwego Sądu.

 Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzielenia gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym.

Spółka nie udzielała w I półroczu 2007 roku  pożyczek osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom bliskim ani nie udzielała im gwarancji i poręczeń.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2006 roku jak również na dzień sporządzenia sprawozdania stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające był następujący: 


 






Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w okresie 01.01.2007 do 30.06.2007:


Członkowie 
organów
Za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 r.


Wynagrodzenie obciążające
Udzielone pożyczki

koszty
zysk tantiemy
kwota do spłaty

Zarządzających


123.837,36

0


         0

Nadzorujących


7.179,00

0



         0
































Oświadczenie  Zarządu PE ELKOP S.A
w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdań finansowych



Działając jako Zarząd PE ELKOP S.A., oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe PE ELKOP S.A. oraz skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. 
za okres od 01.01.2007-30.06.2007 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz  że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy zarówno w odniesieniu do PE ELKOP S.A. jak i Grupy Kapitałowej emitenta oraz że półroczne sprawozdanie Zarządu   zawiera prawdziwy obraz rozwoju , osiągnięć i sytuacji grupy kapitałowej emitenta , w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.






Podpisy wszystkich  członków zarządu PE ELKOP S.A
28 września 2007
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny



Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja



28 września 2007
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu



Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja

















Oświadczenie  Zarządu PE ELKOP S.A
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych




Działając jako Zarząd PE ELKOP S.A., oświadczamy,że podmiot- BIEL audyt sp.z o.o z Krakowa -uprawniony do badania  jednostkowego  i skonsolidowanego półrocznego  sprawozdania finansowego za okres od 01.01-30.06.2007  został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz , że ten podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu , zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.









Podpisy wszystkich członków zarządu
28 września 2007
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny



Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja



28 września 2007
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu



Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja




