B. Dodatkowe noty objaśniające

Wyemitowane przez Grupę Kapitałową PE ELKOP akcje są w pełni pokryte. 
     W dniu 12 maja 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny 
     PE ELKOP S.A   dotyczący emisji akcji serii C i D.
Na podstawie informacji przekazanych przez KDPW w ramach wykonywania prawa poboru w dniach od 2 do 11 czerwca 2008 roku złożono:2 918 zapisów podstawowych na 1 112 459 921 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 239 zapisów dodatkowych na 2 181 689 667 akcji zwykłych na okaziciela serii C.Stopa alokacji wyniosła 8%.
Jednocześnie została przeprowadzona emisja akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru w wyniku której złożono 6 zapisów na 156 913 488 akcji serii D. 
W dniu 23 czerwca 2008 roku emitent dokonał przydziału akcji serii C i D o wartości nominalnej 0,01 zł. Liczba należycie subskrybowanych i opłaconych akcji serii C i D PE ELKOP S.A. wyniosła 1 444 745 488 akcji, co oznacza, że emisja doszła do skutku.

Z dniem 2 lipca 2008 roku w trybie zwykłym Zarząd GPW w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu na rynku równoległym 1 444 745 488  praw do akcji serii C i D emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł
W dniu 4 lipca 2008 roku emitent nadał szczegółowy RB 61/2008 dotyczący zamknięcia subskrypcji akcji serii C i D 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.

	Istotne zobowiązania warunkowe na dzień 30.06.2008 roku  nie wystąpiły .

Gwarancji i poręczeń dla innych jednostek w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych nie udzielano.
	Budynki i budowle są własnością  Emitenta od momentu oddania ich do użytku. Zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują za wyjątkiem zobowiązań podatkowych.
	W okresie sprawozdawczym nie zaniechano żadnej z działalności w Grupie Kapitałowej  jak i nie przewiduje się takiego zaniechania w następnym okresie.
	W okresie 01.01.2008 – 30.06.2008 roku nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i na własne potrzeby.

W zakresie inwestycji nie poniesiono istotnych wydatków. 
	Emitent jest podmiotem mającym powiązania z jednostką od niej zależną EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie – 56% . W okresie sprawozdawczym wystąpiły transakcje jak i wspólne przedsięwzięcia z podmiotami powiązanymi w związku z czym wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania ( szczegółowe dane zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym). 
	W Grupie Kapitałowej  zatrudnionych było wg stanu na 30 czerwca 2008 ogółem 71 osób w tym: 38 pracowników na stanowiskach fizycznych oraz 33 pracowników na stanowiskach umysłowych.
	 Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym w Grupie Kapitałowej  za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku wyniosła: 262,2 tys.zł


	Grupa Kapitałowa nie udzielała zaliczek, kredytów, pożyczek gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym jak również ich współmałżonkom, krewnym, i powinowatym. Wobec tego nie wystąpiły zobowiązania wobec Grupy Kapitałowej  z powyższych tytułów
	Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które ujęto by w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu za bieżący okres.
	Poprzednia forma prawna Emitenta – od 1963 r. przedsiębiorstwo państwowe, od 21.12.1994 r. przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych a od 1.03.1995r. Spółka Akcyjna.
	Sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych nie korygowano wskaźnikiem inflacji, ponieważ w okresie ostatnich trzech lat działalności Grupy Kapitałowej  skumulowana średnioroczna stopa inflacji nie osiągnęła i nie przekroczyła wartości 100%.
	W stosunku do danych ujawnionych w raporcie kwartalnym QSr 2/2008 z dnia 13 sierpnia  2008 roku  nie wystąpiły istotne różnice.

	Nie wystąpiły błędy podstawowe i potrzeba ich korygowania.

 
Wszelkie inne dane finansowe i objaśnienia  przedstawione są również w Sprawozdaniu
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz we Wprowadzeniu do skonsolidowanego 
półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A.
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