

Szanowni Państwo Akcjonariusze PE ELKOP SA 

W imieniu Zarządu  Spółki Akcyjnej PE ELKOP przedstawiam sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
W skład Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wchodziły:

-	jednostka dominująca Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. w Chorzowie,
-	jednostka zależna: EL-EKO Systems S.A.  z siedzibą w Chorzowie, w której PE ELKOP SA  posiada  364 000 sztuk akcji , co stanowi 56 % udziału w kapitale zakładowym,
-	w roku 2009 PE ELKOP SA zakupiła pozostałe 44 % akcji spółki zależnej i stała się 100% właścicielem Spółki zależnej. 


Grupa Kapitałowa w roku 2008 nie przeprowadzała istotnych wspólnych przedsięwzięć.

W roku 2008 Spółka PE ELKOP 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.

W roku  2008  Spółka zależna osiągnęła przychody w wysokości 15 tys zł. oraz stratę brutto
 w wysokości 55 tys zł. . 
Spółka EL EKO SYSTEMS po około czteroletniej stagnacji w roku 2009 zamierza wznowić i
 rozwinąć m.in. działalność związaną z energetyką odnawialną.
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