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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP S.A.
WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
za okres od  01.01.2008 do 30.06.2008

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2008 r. do dnia 30.06.2008 roku narastająco za 6 m-cy 2008 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 01.01.2008 do 30.06.2008 r. objęto jednostkę dominującą oraz spółkę zależną. Okresem porównawczym jest okres od 01 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007 r



II.  Władze Grupy Kapitałowej

1.Zarząd jednostki dominującej – ELKOP S.A. 

Zarząd:

Dnia  29 maja 2008 roku zosta³a powo³ana przez Radê Nadzorcz¹ uchwa³¹ nr VI/9/2008 w sk³ad Zarz¹du Pani Gabriela Derecka .
Dnia 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza uchwa³¹ nr VI/15/2008 odwo³a³a ze sk³adu Zarz¹du Pana Czes³awa Koczorka , powo³uj¹c jednoczeœnie na Prezesa Zarz¹du Pana Marka Sabelê oraz uchwa³¹ nr VI/16/2008 odwo³ano Pana S³awomira Olszewskiego. 
Skład Zarządu na 30.06.2008
Imię i nazwisko
Funkcja
Marek Sabela
Prezes Zarządu, 
Gabriela Derecka
Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:

Dnia 27 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie odwołało Panią Małgorzatę Rybak-Pierzyńską z funkcji Członka Rady Nadzorczej , powołując uchwałą nr 19 w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego.


	Sk³ad RN na dzieñ 30.06.2008
- Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Gamrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Opławski
Członek Rady Nadzorczej
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej



2. W spó³ce EL-EKO SYSTEMS S.A. Zarz¹d w okresie sprawozdawczym stanowi³:

Eugeniusz Lis		 	- Prezes Zarz¹d


3. Rada Nadzorcza spó³ki EL-EKO SYSTEMS S.A. pracowa³a w sk³adzie:

Czes³aw Koczorek 		- Przewodnicz¹cy
Tadeusz Kozubski		- Cz³onek
Pawe³ Kalata 		  	- Cz³onek
   
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 2008
 I półrocze 2007

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




budowlano-montażowe
1 284
56
2 396
76



Pozostałe (produkcyjne,
255
11
92
3
sprzętowo-transportowe)




Usługi niematerialne 
753
33
661
21
RAZEM (przychody ze sprzedaży produktów)
2.282
100,0
3 149
100,0




GEOGRAFICZNE SEGMENTY DZIAŁNOŚCI

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



3.Odbiorcy w I półroczu 2008roku

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. Znacz¹cy odbiorcy Emitenta w I pó³roczu 2008 roku

Lp.
Nazwa odbiorcy
tys.z³
1
2
3
1.
PEMUG S.A
335
2.
Huta Buczek Sp.z o.o 
282
3.
Siemens VAI Sp. z o.o.
218
4.
Siemens Sp. z o.o.
180

Najwa¿niejszymi zadaniami realizowanymi przez Spó³kê w I pó³roczu  2008 roku r. by³y:

	Huta Buczek Sp. z  o.o. Sosnowiec

a) umowa:  „Uruchomienie produkcji walców hutniczych odlewanych metod¹ odœrodkow¹ – roboty elektromonta¿owe ’’
termin wykonania: 04/2008 – 06/2008 
wartoœæ:	390.000,00 PLN

- Siemens Sp. z o.o. Warszawa
a)  umowa: „Modernizacja koksowni – wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA”  
termin wykonania:  09/ 2007 – 01/ 2008,
wartoœæ:	587.855,00 PLN

b) umowa:  „Budowa rozdzielni 780 m w KWK Bielszowice ”
termin wykonania:  09/2007-01/2008
wartoœæ:	227.807,00 PLN

- Siemens VAI Sp. z o.o. Kraków
a)  umowa: „Monta¿ instalacji elektrycznych wód opadowych w Koksowni ”  
termin wykonania:  05/ 2008,
wartoœæ:	152.775,00 PLN
b)  umowa: „Rozbudowa instalacji teletechniki i napêdów w sortowni na terenie Koksowni”  
termin wykonania:  02/ 2008,
wartoœæ:	59.306,00 PLN
c)  umowa: „Wykonanie robót elektromonta¿owych do uruchomienia rozdzielni Koksowni : stacja przesypowa 11”  
termin wykonania:  06/ 2008
wartoœæ:	31.500,00 PLN

	PEMUG SA w Katowicach
a) umowa:  „Roboty elektromonta¿owe zwi¹zane z budow¹ wie¿y szybowej oraz budowa nadszybia szybu Leon IV w KWK Rydu³towy-Anna ’’

termin wykonania: 11/2006 – 05/2008 
wartoœæ:	1.371.325,00 PLN

	Segmentacja rynku 
Tablica: Sprzedaż budowlano-montażowa wg segmentów rynku


Segment
I pó³rocze 2008 rok

tys. z³
%
Górnictwo
662
51,5
Hutnictwo
282
22,0
Budownictwo
271
21,1
Inne
69
5,4
Razem
1.284
100,0

4 Us³ugi monta¿owe

W zwi¹zku z  konkurencj¹ na rynku budowlano-monta¿owym a tak¿e warunkami stawianymi przez potencjalnych zleceniodawców ELKOP-owi trudno konkurowaæ jest z firmami  tworz¹cymi holdingi, nale¿¹cymi do grup kapita³owych, oferuj¹cymi us³ugi skomplikowane i kompleksowe. 

5. Produkcja warsztatowa
W tej dziedzinie nast¹pi³ w I pó³roczu 2008 roku znaczny wzrost  przychodów  w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.. Na sporej liczbie obiektów realizowanych przez przedsiêbiorstwo stosuje siê urz¹dzenia i wyroby produkowane seryjnie przez du¿ych wytwórców. Mimo tego, i¿ rynek w tej dziedzinie opanowany jest przez du¿ych wytwórców grupa kapita³owa poddaje bie¿¹cej analizie mo¿liwoœæ uruchomienia nowej produkcji na halach w³asnych. Na dzieñ dzisiejszy po³owicznym rozwi¹zaniem jest  w dalszym ci¹gu wydzier¿awianie wolnych powierzchni biurowych i hal klientom z zewn¹trz co ³agodzi skutki ponoszonych przez Spó³kê kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem nadmiernego maj¹tku.


6. Dostawcy w  I pó³roczu 2008 roku

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 2008 roku  podstawowymi dostawcami materiałów i usług  były:

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

aparatura niskiego 
i wysokiego napiêcia

Eltrans Chorzów
Laser Czêstochowa
V-Center Katowice

oprawy
Eltrans Chorzów
Laser Czêstochowa

stale
Centrostal Górnoœl¹ski Katowice
EKO-INSTAL Katowice
IMS STALSERWIS  Bydgoszcz


G³ównymi dostawcami Spó³ki w zakresie materia³ów s¹ polskie firmy handlowe. Struktura
zaopatrzenia materia³owego jest zmienna i zale¿na od realizowanych robót oraz bardzo
ró¿norodnego asortymentu potrzeb materia³owych. Wp³yw na strukturê dostawców maj¹ równie¿ warunki dostaw materia³owych oraz warunki p³atnoœci za te dostawy.



IV.  Działalność inwestycyjna i rozwój

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie ponosiła znaczących wydatków na inwestycje w zakresie swojej działalności. 
Poniosła jedynie wydatki na unowocześnienie sprzętu komputerowego 43 tys. zł oraz zakup nowego oprogramowania – 21 tys. zł.
W najbliższej przyszłości Emitent zamierza dokonać :
- wymiany okien 
- modernizacji wymiennikowni ciepła 



V.   Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

Za I półrocze  2008 roku Emitent wypracował następujące wyniki:

przychody ze sprzedaży – 2 296 tys.zł
zysk brutto ze sprzedaży   - 410 tys.zł
strata z działalności operacyjnej  -757 tys.zł
strata netto – 1 473 tys.zł


Za I półrocze 2008 roku Grupa Kapitałowa wypracowała następujące wyniki:

przychody ze sprzedaży – 2 301 tys.zł
zysk brutto ze sprzedaży   - 421 tys.zł
strata z działalności operacyjnej  -  779 tys.zł
strata  netto –  1 492  tys.zł  (strata przypisany jedn. domin. – 1 483 tys. zł )

Przychody ze sprzedaży  I półrocza 2008 roku zmniejszyły się o 27 % w stosunku do I półrocza  2007 roku .
Wynik  za I półrocze 2008 roku jest mniejszy o 1 559 tys. zł w porównaniu z I półrocze 2007 roku i wynosi – 1 492 tys. zł (strata) z tego zysk przypisany jednostce dominującej wynosi –1 483 tys. zł  (strata).
Tym samy narastająco za 6 m-cy Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę w wysokości 1 483 tys. zł co w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego daje zmniejszenie o 1 551 tys. zł  


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 2008 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała dodatkowy kapitał przez co poprawiła się płynność finansowa spółki. 
 


3. Transakcje z podmiotami powi¹zanymi

Na dzieñ 30.06.2008 roku nie wyst¹pi³y wzajemne zobowi¹zania i nale¿noœci z EL-EKO SYSTEMS S.A. 

4. Informacja o zaci¹gniêtych kredytach

W okresie sprawozdawczym zarówno ELKOP S.A. jak i spó³ka zale¿na nie  udziela³y porêczeñ  kredytu,  lub gwarancji ³¹cznie jednemu podmiotowi o ³¹cznej wartoœci istniej¹cych porêczeñ lub gwarancji o wartoœci co najmniej 10 % kapita³ów w³asnych emitenta..

5. Informacja o udzielonych po¿yczkach, porêczeniach i gwarancjach

W okresie sprawozdawczym Emitent ani te¿ Spó³ka zale¿na nie udziela³y ¿adnych po¿yczek, porêczeñ i gwarancji.


6.	Ocena zarz¹dzania zasobami finansowymi

Emitent  w I pó³roczu 2008 roku  przeprowadzi³ emisjê akcji serii C oraz D  i uzyska³ 14 447 454,88 z³ œrodków co znacznie poprawi³o jego p³ynnoœæ finansow¹ . 

7.Ocena mo¿liwoœci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych

 Grupa Kapita³owa w najbli¿szym okresie planuje nastêpuj¹ce inwestycje:
- wymiany okien – wartoœæ szacunkowa – 380 tys. z³
- modernizacji wymiennikowni ciep³a – wartoœæ szacunkowa –  100 tys. z³


VI. Czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne istotne dla rozwoju Grupy oraz opis perspektyw rozwoju dzia³alnoœci

1. Charakterystyka zewnêtrznych i wewnêtrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapita³owej:

Kontynuacja dzia³alnoœci w grupie kapita³owej Elkop S.A. nie jest zagro¿ona . W celu poprawy wysokoœci przychodów jednostki Zarz¹d podejmuje dzia³ania w nastêpuj¹cych kierunkach,


	pozyskania du¿ych rentownych kontraktów,

intensyfikacji dzia³añ marketingowych ,
	zawarcia wspó³pracy z innymi przedsiêbiorstwami o podobnym profilu dzia³alnoœci w celu wspólnej kompleksowej realizacji kontraktów,

dalszego ograniczania  kosztów funkcjonowania jednostek poprzez doskonalenie organizacji pracy i dostosowywania jej do potrzeb rynku, odnawiania i unowoczeœniania œrodków produkcji oraz prowadzenie odpowiedniej polityki personalnej,
poszukiwanie nowych rynków i obszarów dzia³alnoœci . 



2. Perspektywy rozwoju dzia³alnoœci Grupy

Podstawowy cel finansowy: uzyskanie dodatnich wyników w okresie najbli¿szych dwóch lat. 

Strategia rozwoju Grupy Elkop S.A. na lata 2007 – 2012 opublikowana w 2007 roku zak³ada po³o¿enie szczególnego nacisku na restrukturyzacjê i odbudowanie pozycji rynkowej Elkopu. Zgodnie z t¹ strategi¹ g³ównymi elementami programu sanacji spó³ki s¹:
	dostosowanie jej potencja³u ekonomicznego i technicznego do wymogów rynku i przez to w³aœciwe wykorzystanie koniunktury rynkowej 

zwiêkszenie kontraktacji poprzez wzmocnienie s³u¿b marketingowo – sprzeda¿owych
zawi¹zywanie sojuszy z licz¹cymi siê podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie œwiadczenia przez Elkop us³ug elektromonta¿owych na wy³¹cznoœæ g³ównie na terenie aglomeracji œl¹skiej
dywersyfikacja przychodów 
prowadzenie przy wspó³udziale inwestorów zewnêtrznych projektów zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, w tym energetyk¹ wiatrow¹
przywrócenie produkcji urz¹dzeñ elektrycznych na potrzeby w³asne oraz sprzeda¿ zewnêtrzn¹
restrukturyzacja zad³u¿enia wynikaj¹cego z prowadzonego postêpowania uk³adowego
zwiêkszenie œci¹galnoœci nale¿noœci 
odbudowanie wiarygodnoœci kredytowej
zwiêkszenie wykorzystania pozostaj¹cych w dyspozycji spó³ki aktywów trwa³ych ( powierzchnie biurowe )
podniesienie standardu posiadanego maj¹tku ( budowli i usprzêtowienia ) 
-	wykorzystanie atrakcyjnej lokalizacji budynków bêd¹cych w dyspozycji spó³ki ( w pobli¿u Drogowej Trasy Œrednicowej oraz autostrady A4 ) w celu pozyskania nowych najemców.

Oprócz rozwoju podstawowej dzia³alnoœci jak¹ s¹ us³ugi elektromonta¿owe Elkop S.A. za szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia perspektyw rynkowych uwa¿a nastêpuj¹ce bran¿e: 
	budownictwo, w tym budownictwo drogowe, budownictwo zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, sektor us³ug dla firm z bran¿y budowlanej

sektor produkcji osprzêtu elektrycznego
sektor produkcji i handlu technologiami tzw. inteligentnych budynków
inne wzrostowe bran¿e, gdzie Elkop bêdzie pe³ni³ rolê inwestora typowo finansowego.


Elkop planuje wykorzystaæ posiadane kompetencje oraz doœwiadczenia z realizacji robót, poparte listami referencyjnymi, w celu uzyskania efektu synergii z nowo nabywanymi podmiotami. 
Elkop planuje wykorzystaæ swój status spó³ki publicznej w celu finansowania programu rozwoju. 


3. Istotne czynniki ryzyka 

Najistotniejszym czynnikiem jest dotychczasowy brak dostatecznej liczby zleceń pozwalających na uzyskanie wyników dodatnich w Grupie Kapitałowej.

VII.   Zarządzanie

1. Struktura organizacyjna i zatrudnienie

W I półroczu 2008 roku podjęto działania, które miały na celu zwiększenie zatrudnienia w grupie pracowników fizycznych , co pozwoliłoby na zwiększenie mocy przerobowej przedsiębiorstwa ELKOP.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2008 roku w Grupie Kapitałowej Elkop-u S.A. wyniósł 71 osób, w tym:
-    w jednostce dominującej Elkop S.A. - 70 osób,
-    w jednostce konsolidowanej EL EKO SYSTEMS S.A. – 1 osoba

Natomiast na dzień sporządzenia raportu zatrudnienie wynosi już 80 osób



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

	
Wykaz osób posiadających akcje Elkop-u:

Ogólna liczba akcji wynosi na dzień 30.06.2008 roku – 321 958 000 szt akcji o 
 wartości nominalnej 0,01 PLN .

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2008 roku jak również na dzień sporządzenia informacji nie ujawnił się żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 



Na dzieñ sporz¹dzenia raportu cz³onkowie zarz¹du nie posiadaj¹ akcji przedsiêbiorstwa ELKOP SA


Imię i nazwisko

stan na dzień
26.09.2008
Rada Nadzorcza

Piotr Zalitacz
2 994 000akcji
Tadeusz Kozubski
3 770 akcji
Piotr Opławski
333 akcji

W wyniku operacji przydzia³u akcji serii C i D emitenta w ramach wykonywania praw poboru, po dokonaniu przez KDPW rejestracji praw do tych akcji (wg wiedzy emitenta ), ww. osoby obowi¹zane posiada³y:.


- Przewodnicz¹cy RN Piotr Zalitacz posiada 43 500 000 PDA akcji serii D i 9 976 000 PDA akcji serii C
- Cz³onek RN Rados³aw Olszewski posiada   30 000 000 PDA akcji serii D
  - Cz³onek RN Tadeusz Kozubski posiada 15 080 PDA akcji serii C
 

W dniu 12 maja 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi³a prospekt emisyjny PE ELKOP S.A   dotycz¹cy 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 z³o¿ono:2 918 zapisów podstawowych na 1 112 459 921 akcji zwyk³ych na okaziciela serii C, 239 zapisów dodatkowych na 2 181 689 667 akcji zwyk³ych na okaziciela serii C. Stopa alokacji wynios³a 8%.
Jednoczeœnie zosta³a przeprowadzona emisja akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru w wyniku której z³o¿ono 6 zapisów na 156 913 488 akcji serii D. 
W dniu 23 czerwca 2008 roku emitent dokona³ przydzia³u akcji serii C i D o wartoœci nominalnej 0,01 z³. Liczba nale¿ycie subskrybowanych i op³aconych akcji serii C i D PE ELKOP S.A. wynios³a 
1 444 745 488 akcji, co oznacza, ¿e emisja dosz³a do skutku.

Z dniem 2 lipca 2008 roku w trybie zwyk³ym Zarz¹d GPW w Warszawie postanowi³ wprowadziæ do obrotu na rynku równoleg³ym 1 444 745 488  praw do akcji serii C i D emitenta o wartoœci nominalnej 0,01 z³
W dniu 4 lipca 2008 roku emitent nada³ szczegó³owy RB 61/2008 dotycz¹cy zamkniêcia subskrypcji akcji serii C i D zgodnie z § 33 ust.1 oraz § 97 ust 2 Rozp.MF z dnia 19.10.2005 r.

Na dzieñ sporz¹dzenia raportu emitent z³o¿y³ wniosek o zarejestrowanie zmian kapita³u zak³adowego do w³aœciwego S¹du.
Po zarejestrowaniu podwy¿szenia kapita³u ogólna liczba akcji bêdzie wynosi³a – 1.766.343.488 szt akcji o wartoœci nominalnej 0,01 PLN
Jednoczeœnie informujemy, ¿e Spó³ka otrzyma³a zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Miros³awa Kusia o posiadaniu 183 946 620 PDA Spó³ki Elkop S.A. co po zarejestrowaniu w s¹dzie podwy¿szenia kapita³u stanowi³oby 10, 41 % akcji (RB 60/2008):



 Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkê od niego zale¿n¹ porêczeñ kredytu, po¿yczki lub udzielenia gwarancji osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym.

Spółka nie udzielała w I półroczu 2008 roku  pożyczek osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom bliskim ani nie udzielała im gwarancji i poręczeń.











Wartoœæ wynagrodzeñ osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych w okresie 01.01.2008 do 30.06.2008:

Cz³onkowie 
Organów
Emitenta
Za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 r.


Wynagrodzenie w z³ obci¹¿aj¹ce
Udzielone po¿yczki

koszty
zysk tantiemy
kwota do sp³aty

Zarz¹dzaj¹cych








Biernat Ewa
35.665,25
0,00

0,00
Derecka Gabriela
5.526,96
0,00

0,00
Koczorek Czes³aw
90.000,00
0,00

0,00
Olszewski S³awomir
30.000,00
0,00

0,00

161.192,21
0,00

0,00

Nadzoruj¹cych





Gamrat Anna 
18.409,19
0,00

0,00
Kozubski Tadeusz
23.165,34
0,00

0,00
Olszewski Rados³aw
18.409,19
0,00

0,00
Rybak-Pierzyñska Ma³gorzata
18.409,19
0,00

0,00
Zalitacz Piotr
20.250,13
0,00

0,00

98.643,04
0,00

0,00




Podpisy wszystkich cz³onków zarz¹du

Data

Imiê i nazwisko

Stanowisko/funkcja



 26 wrzeœnia 2008
Marek Sabela

Prezes Zarz¹du




Data
Imiê i nazwisko
Stanowisko/funkcja



26 wrzeœnia 2008
Gabriela Derecka
Cz³onek Zarz¹du







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 01.01.2008  - 30.06.2008 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 cz³onków zarz¹du

Data

Imiê i nazwisko

Stanowisko/funkcja



 26 wrzeœnia 2008
Marek Sabela

Prezes Zarz¹du




Data
Imiê i nazwisko
Stanowisko/funkcja



26 wrzeœnia 2008
Gabriela Derecka
Cz³onek Zarz¹du














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




Działając jako Zarząd PE ELKOP S.A., oświadczamy, że podmiot – CESKO-ACCOUNTING Kancelaria Audytu i Doradztwa Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą w Zabrzu   - uprawniony do badania  jednostkowego  i skonsolidowanego półrocznego  sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 - 30.06.2008  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 cz³onków zarz¹du

Data

Imiê i nazwisko

Stanowisko/funkcja



 26 wrzeœnia 2008
Marek Sabela

Prezes Zarz¹du




Data
Imiê i nazwisko
Stanowisko/funkcja



26 wrzeœnia 2008
Gabriela Derecka
Cz³onek Zarz¹du




