
Szanowni Państwo Akcjonariusze PE ELKOP SA 


W imieniu Zarządu przedstawiam sprawozdanie Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe  „ELKOP” S.A. w Chorzowie za 2008 rok.
Spółka  emituje publicznie raporty z rocznej działalności od 1997 roku, tzn. od  dopuszczenia decyzją KPWiG do regulowanego pozagiełdowego wtórnego obrotu papierami wartościowymi na rynku CETO. Od marca 2001 roku do lutego 2004 roku akcje Spółki ELKOP były notowane na rynku wolnym w notowaniach ciągłych, a następnie do 4 grudnia 2006 w systemach notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Począwszy od 5 grudnia 2006 do nadal akcje Spółki są notowane na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych GPW S.A. w Warszawie.
	Od 1994 roku przedsiębiorstwo państwowe ELKOP zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną . Podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi elektromontażowe w szeroko rozumianym zakresie, w różnych gałęziach gospodarki.
Jako  Prezes Zarządu PE ELKOP  SA, powołana na to stanowisko  31 października 2008 roku,  moim zadaniem jest i będzie doprowadzenie działalności PE ELKOP SA do rentowności i warunków w których Spółka będzie mogła realizować cel jej  postawiony przez akcjonariuszy oraz wzrost sprzedaży . Zadanie jest ambitne i trudne, będzie wymagało dużego zaangażowania, wysiłku i kapitału. 

W roku 2008 Spółka przeprowadziła udaną emisję akcji serii C i D z której to pozyskała 14 447 tys. zł. Dzięki tej emisji dokonała wcześniejszej spłaty zobowiązań układowych oszczędzając tym samym na kosztach narastających odsetek od tych zobowiązań. Ponadto rozpoczęła inwestycję polegającą na wybudowaniu 5 domków w zabudowie bliźniaczej, której zakończenie przewiduje na koniec roku 2009.

Za rok 2008  Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1.994 tys. zł spowodowaną w dużej mierze poniesionymi kosztami nowej emisji akcji około 521 tys. zł oraz zapłaconymi       odsetkami od zobowiązań układowych w wysokości 334 tys. zł .

W 2009 roku Zarząd planuje  wzrost  przychodów oraz  poprawę wyniku . Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy, przy prowadzeniu działalności transparentnej, opartej na zasadach dobrych obyczajów kupieckich i zasadach zrównoważonego rozwoju. Spółka zamierza uczestniczyć w  programie oszczędności energii elektrycznej adresowanym do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, polegającym na produkcji i montażu urządzeń do kompensensacji energii mocy biernej, liczników impulsowych do mierzenia poboru prądu w czasie rzeczywistym, oraz produkcji i instalacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych – małych elektrowni wiatrowych, systemów solarnych a także do produkcji elementów budowlanych z płyt magnezowo cementowych o wysokich parametrach izolacyjnych. Ponadto Zarząd planuje rozbudowę istniejącego parku maszynowego celem stworzenia centrum serwisowego.

Jestem przekonana, że  konsekwentne działanie pozwoli na osiągnięcie postawionych celów i  umocni pozycję Spółki  na rynku.
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