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W sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za  2011 rok Zarząd pragnie 

zwrócić uwagę, iż przedstawiona w nim analiza działalności Grupy , jak również wszystkie 

elementy składające się na niniejszy dokument są odzwierciedleniem rzeczywistości, a także 

przedstawiają wiarygodne wydarzenia, które miały miejsce w 2011 roku. 

 

Zarząd  ELKOP Spółka Akcyjna, pragnie również zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne 

zdarzenia, które wystąpiły w minionym okresie a odgrywały istotne dla Spółki znaczenie, 

publikowane były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych 

Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów wartościowych oraz agencji informacyjnej 

wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A. 

 

W świetle powyższego Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym z 

zachowaniem należytej staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej ELKOP w 2011 roku. 

 

Zgodnie z Art. 87 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim – Dz.U. Nr 33, poz.259 z 

2009 roku, z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku”), Zarząd  ELKOP S.A. przekazuje następujące informacje:  

 

1. Informacja Ogólna 

 

Podstawowe dane o Spółce: 

Firma:   ELKOP Spółka Akcyjna     

Siedziba:  Chorzów 

Adres:  ul. Józefa Maronia 44 

KRS Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego  nr KRS 0000176582 

REGON: 272549956 

NIP:  627-00-11-620 

PKD 4321Z – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
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Spółka  ELKOP S.A. jest spółką dominującą, a spółki zależne to: 

 

 EL EKO System Spółka Akcyjna  
Spółka „EL-EKO SYSTEMS” – S.A. w Chorzowie jako podmiot gospodarczy została 

zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 18 lutego 2000 

roku pod nr RHB 17405. Początkowy kapitał akcyjny Spółki został ustalony na kwotę 

200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych i dzielił się na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 ( dziesięć) złotych każda, zaś w dniu 27 

kwietnia 2000 roku Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło 

podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych 

do  kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych poprzez emisję 80.000 (osiemdziesiąt 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 25 maja 2001 r. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 

300.000,00 ( trzysta tysięcy) złotych do kwoty 1.300.000,00 (jeden milion trzysta tysięcy) 

złotych poprzez emisje 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

W roku 2001 została wpłacona zaliczka na poczet podwyższenia kapitału w kwocie 

184.000,00 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, natomiast zgodnie z ustaleniami 

kolejnego Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.01.2002 r. 

reszta kwoty z podwyższenia kapitału została wpłacona w marcu 2002r. 

 Sąd Rejonowy w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 29.08.2003 r. postanowił wpisać 

zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym siedziby EL-EKO SYSTEMS S.A. na miasto 

Chorzów. W 2009 roku Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A, z siedzibą w 

Chorzowie  stało się 100% akcjonariuszem Spółki EL-EKO SYSTEMS S.A. 

 

Zakres działalności  

Działalność Spółki „ EL-EKO SYSTEMS” S.A. to: produkcja energii elektrycznej, 

budowa, montaż i eksploatacja urządzeń energii elektrycznej i odnawialnej, poszukiwana 

na terenie Polski obszarów o wysokiej energii wiatrowej, nabywanie terenów pod budowę 

elektrowni wiatrowych, pozyskiwanie warunków zabudowy, uzyskiwanie pozwoleń na 

budowę wież pomiarowych prędkości i kierunku wiatru, montaż masztów pomiarowych, 

regularny odczyt danych z masztów pomiarowych, ocena zasobów wiatru, prace związane 

z projektowaniem zespołów turbin wiatrowych w oparciu o program WasP, negocjacje z 

Zakładami Energetycznymi dotyczące warunków przyłączeń energetycznych, 

uzyskiwanie licencji na sprzedaż energii elektrycznej, współpraca z podwykonawcami w 

zakresie geodezji, geologii, opracowań dotyczących oddziaływania na środowisko, 

projektów budowlanych turbin wiatrowych. 

W roku 2011 spółka EL-EKO SYSTEMS S.A. prowadziła działalność w oparciu               

o umowę dzierżawy gruntów rolnych spółce Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, położonych w miejscowości Równe na podkarpaciu. Korzystne 

wydzierżawienie gruntów spółce Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy 

z dnia 20.12.2006 r. pozwoliło na stabilne funkcjonowanie spółce EL-EKO SYSTEMS 

S.A. Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. na dzierżawionych terenach realizuje projekt 
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budowy farmy wiatrowej obejmujący tereny gminy Dukla. Przewidywany przychód z 

umowy dzierżawy w okresie jej trwania określono na kwotę 1 130 000,00 zł.   

 

 

 ELKOP Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie przy 

ul. J. Maronia 44. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 02.04.2010 roku Spółkę zależną od  ELKOP 

S.A. - ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z kapitałem 

zakładowym 50.000,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 100  udziałów po 500,00 zł. 

Objęte przez ELKOP S.A. - 100% udziałów pokryte zostało wkładem pieniężnym. 

Spółce ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. z dniem 15.04.2010 r. na podstawie 

umowy  ELKOP S.A. powierzono obowiązki administratora nieruchomości należących 

do  ELKOP S.A. W dniu 30.12.2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

ELKOP Administracja Sp. z o.o., podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie zawieszenia 

prowadzonej działalności gospodarczej przez ELKOP ADMINISTRACJĘ Sp. z o.o. 

Podjęcie uchwały w tej treści umotywowano - rozwiązaniem umowy o administrowanie 

nieruchomością z dnia 15.04.2010 r. o której rozwiązaniu Emitent informował raportem 

bieżącym nr 56/2010 w dniu 31.12.2010 r. Rozwiązanie ww. umowy przez strony 

spowodowało utratę głównego źródła dochodów przez ELKOP Administracja Sp. z o.o. 

Decyzja o rozwiązaniu umowy z dnia 15.04.2010 r. oraz zawieszeniu działalności 

ELKOP Administracja Sp. z o.o. miała na celu ograniczenie ponoszonych przez Emitenta 

kosztów zarządu nieruchomością i majątkiem ruchomym. Wraz z porozumieniem o 

rozwiązaniu umowy z dnia 15.04.2010 r. strony zawarły porozumienie w sprawie 

przejęcia wszystkich pracowników ELKOP Administracja Sp. z o.o. przez Emitenta w 

trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Przejęci pracownicy spółki zależnej wykonują czynności 

zarządu nieruchomością oraz majątkiem ruchomym Emitenta. Działalność Spółki 

ELKOP Administracja Sp. z o.o. na podstawie uchwały nr 1 NZW z dnia 30.12.2010 r. 

wobec faktu, że nie będzie ona zatrudniała pracowników została z dniem 01.01.2011 r. 

zawieszona na okres 24 miesięcy zgodnie z postanowieniami art. 14a i następne Ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, które to rozwiązanie pozwoli zminimalizować 

koszty działalności ELKOP Administracja Sp. z o.o. bez konieczności jej likwidacji. 

Zarząd  ELKOP S.A. poinformował również, że decyzja o nie likwidowaniu spółki 

ELKOP Administracja Sp. z o.o. podjęta została z myślą o dalszych projektach 

gospodarczych, które mogą wymagać założenia spółki celowej co w połączeniu z 

dogodną instytucją zawieszenia działalności oraz minimalnymi kosztami utrzymania 

zawieszonej spółki, może usprawnić realizację projektów wymagających założenia spółki 

celowej przez Emitenta. 

 

 ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna w Płocku ul.Padlewskiego 18 c , 09-402 , 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr  

0000380413 -jednostka stowarzyszona.  Przedmiotem działalności Spółki  jest produkcja     

i sprzedaż energii elektrycznej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

 

 Hibertus Sp. z o.o. w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 Płock , zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000381756. 
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 INVESTMENT FRIENDS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w Płocku ul. 

Padlewskiego 18 c , 09-402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy KRS Nr  0000285403.Spółka Investment Friends Development 

posiada zależne od siebie trzy podmioty gospodarcze : 

 

 

 Investment Friends Electroland Sp.zoo w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 , 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 

Nr  0000297188.-100% udziałów.( przedmiotem działalności jest wynajem 

nieruchomości własnych ) .Postanowieniem Sądu Rejestrowego w dniu 25-11-2011 r 

Spółka Investment Friends Electroland Sp.zoo została wcielona na podstawie art.  492 

par.1 pkt.1 KSH do Spółki Investment Friends Development S.A . 

 

 Investment Friends Nieruchomości  Sp. z.o.o w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-

402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

KRS Nr  0000286785-100 udziałów.( przedmiotem działalności jest wynajem 

nieruchomości własnych ) 

 

 Investment Friends Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w 

Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr  0000290206.-100% kapitału 

akcyjnego.(spółka prowadzi działalność z zakresu budownictwa.) Postanowieniem 

Sądu Rejestrowego w dniu 10-02-2012 r  Spółka Investment Friends Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Spółka Akcyjna  została wcielona na podstawie art.492 par.1 pkt.1 

KSH  do Spółki Investment Friends Development S.A . 
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2. Oświadczenie Zarządu 

 

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ELKOP oraz jej wynik 

finansowy oraz to, że sprawozdanie kwartalne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 

osiągnięć oraz sytuacji Grupy ELKOP.  

Zarząd  ELKOP S.A. pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły 

w  2011 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowane 

były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji 

Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej 

wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A.  

W świetle powyższego Zarząd  ELKOP S.A. przedstawia poniżej z zachowaniem należytej 

staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP 

za  2011 rok.  

 

 

III. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na 

działalność Grupy Kapitałowej ELKOP,  które wystąpiły w  2011 roku. 

 

 

Spółka Elkop Energy S.A  

 

Na podstawie Aktu Notarialnego Rep.A nr 1217/2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 3/2011 o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.500.000 zł o kwotę 125.000,00 złotych 

tj. do kwoty 1.625.000,00 złotych w drodze emisji 250 nowych akcji zwykłych na okaziciela 

serii B. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 7.777,00 zł. Objęcie akcji serii B, 

nastąpiło w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art.431 par.2 pkt.3 KSH, na podstawie 

ogłoszenia zgodnego z art.440 par.1 KSH , skierowanych do osób, którym nie służy prawo 

poboru. W dniu 2 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy XIV Wydział KRS 

dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Elkop Energy S.A. W dniu 7 

grudnia 2011 r. NWZA Elkop Energy S.A podjęło Uchwałę nr 4/2011 w sprawie podziału 

akcji Spółki poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z kwoty 500,00 zł na 50,00 zł i 

zwiększenia proporcjonalnie ogólnej liczby akcji z 3.250 sztuk na 32.500 sztuk, bez zmiany 

wysokości kapitału zakładowego. Podział akcji został dokonany w ten sposób, że wymieniono 

1 akcję o wartości nominalnej 500,00 zł na 10 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł każda. W 

dniu 30 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV Wydział KRS dokonał 

rejestracji podziału akcji Spółki Elkop Energy S.A. Emitent obecnie posiada 40% udziału w 

kapitale zakładowym ELKOP ENERGY S.A. oraz uprawnia Emitenta do oddania 13.000 
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głosów stanowiących 40% udział  w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy ELKOP  ENERGY S.A. 

 

 

 

 

ELKOP S.A 

 

 
W dniu 08 lutego nastąpiło zawarcie znaczącej Umowy pożyczki akcji. 

 Zarząd  ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką 

ATLANTIS S.A. w Płocku umowę pożyczki akcji. Przedmiotem umowy z dnia 

08.02.2011r. jest udzielenie przez ATLANTIS S.A. jako pożyczkodawcy Emitentowi, 

jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment Friends 

Development S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 

0000290189 o wartości nominalnej spółki 0,01 zł każda. Investment Friends 

Development S.A jest spółką niepubliczną, zajmującą się zakupem oraz wynajmem 

powierzchni biurowych, produkcyjnych oraz handlowych. Posiada łącznie kilkanaście 

nieruchomości komercyjnych w Płocku oraz w Elblągu o powierzchni łącznej 

przekraczającej 2 ha. Najemcami Spółki są m.in. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, 

Rolls Royce Marine Sp. z o.o.,  Polo Market Sp. z o.o., oraz wiele innych podmiotów. 

Szacowana wartość nieruchomości będąca w posiadaniu IF Development SA 

przekracza 14 mln PLN.  Z tytułu udzielonej pożyczki w dniu 08.02.2011 roku,  

Emitent jest zobowiązany płacić wynagrodzenie na rzecz pożyczkodawcy w 

wysokości 5.000 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy. Strony określiły 

termin zwrotu pożyczki na dzień 23.12.2012r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu akcji 

Emitent zobowiązał się również do wpłacenia na rachunek pożyczkodawcy  kwoty 

6.250.000 zł w terminie do dnia 15.03.2011r. Strony określiły, że zwrot kwoty 

udzielonej tytułem zabezpieczenia nastąpi w wysokości nominalnej w terminie 3 dni 

od dnia zwrotu akcji. Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. nie zawiera, żadnych 

postanowień w przedmiocie kar umownych. Umowa nie została zawarta z 

zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa pożyczki akcji z dnia 08.02.2011r. 

została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na wartość akcji 

będących przedmiotem umowy oraz wartość udzielonego przez pożyczkobiorcę 

zabezpieczenia. 

 
Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 7/2011 

 

 W dniu 08 lutego 2011 roku nastąpiło zawarcie znaczącej Umowy pożyczki akcji. 

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie  w dniu 11.02.2011r. zawarł ze Spółką 

FON S.A. w Płocku umowę pożyczki akcji. Przedmiotem umowy z dnia 11.02.2011r. 

jest udzielenie przez FON S.A. jako pożyczkodawcy Emitentowi, jako 

pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment Friends 
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Development S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290189 o wartości nominalnej spółki 0,01 zł każda.  Investment Friends 

Development S.A jest spółką niepubliczną, zajmującą się zakupem oraz wynajmem 

powierzchni biurowych, produkcyjnych oraz handlowych. Posiada łącznie kilkanaście 

nieruchomości komercyjnych w Płocku oraz w Elblągu o powierzchni łącznej 

przekraczającej 2 ha. Najemcami Spółki są m.in. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, 

Rolls Royce Marine Sp. z o.o.,  Polo Market Sp. z o.o., oraz wiele innych podmiotów. 

Szacowana wartość nieruchomości  będąca w posiadaniu IF Development SA 

przekracza 14 mln PLN. Z tytułu udzielonej pożyczki Emitent będzie zobowiązany 

płacić wynagrodzenie na rzecz pożyczkodawcy w wysokości 5.000 zł miesięcznie 

przez cały okres trwania umowy. Strony określiły termin zwrotu pożyczki na dzień 

23.12.2012r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu akcji Emitent zobowiązał się również do 

wpłacenia na rachunek pożyczkodawcy kwoty 6.250.000 zł w terminie do dnia 

15.03.2011r. Strony określiły, że zwrot kwoty udzielonej tytułem zabezpieczenia 

nastąpi w wysokości nominalnej w terminie 3 dni od dnia zwrotu akcji. Umowa 

pożyczki akcji z dnia 11.02.2011r. nie zawiera, żadnych postanowień w przedmiocie 

kar umownych.Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 

Umowa pożyczki akcji z dnia 11.02.2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd 

Emitenta ze względu na wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wartość 

udzielonego przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia. 
 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 8/2011 

 Dnia 22 marca 2011 roku została dokonana rejestracja przez Sąd Rejonowy w 

Warszawie Spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. Zarząd  ELKOP S.A. dniu 

22.03.2011r. otrzymał informację ze spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w 

Płocku o tym, że w dniu 21.03.2011r. do spółki ELKOP ENERGY S.A. wpłynęło 

postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z 

dnia 11.03.2011r. wydane pod sygnaturą WA.XIV NS REJ.KRS/002394/11/942. na 

mocy którego Sąd rejestrowy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki 

ELKOP ENERGY S.A. pod numerem KRS 0000380413. O założeniu spółki ELKOP 

ENERGY S.A. Emitent informował  raportem bieżącym nr 51/2010 z dnia 

19.10.2010r.  
 

 Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 10/2011 

 W dniu 10.05.2011r.  Zarząd  Elkop S.A otrzymał od swojej spółki powiązanej 

ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informację o zawarciu przez jej spółkę zależną, w 

której ELKOP ENERGY S.A. posiada 100% udziałów - Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie umowy przedwstępnej zakupu 6 elektrowni wiatrowych na Pomorzu. 

Spółka Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 09.05.2011r. zawarła z 

osobą fizyczną przedwstępną umowę zakupu funkcjonującej od roku 2005 /2006 

farmy wiatrowej składającej się 6 elektrowni wiatrowych VESTAS V20 o mocy 
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znamionowej 100kW każda , z możliwością rozbudowy do 1 MW każda tj 6 MW 

łącznie wraz z infrastrukturą niezbędną do jej eksploatacji oraz prawem dzierżawy 

nieruchomości gruntowych, na których elektrownie są posadowione- akt notarialny 

Repertorium Nr 1202/2011. Elektrownie zlokalizowane są w województwie Kujawsko 

– Pomorskim. Dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ustalony został na datę 07 

czerwca 2011r. Łączny szacunkowy koszt rozbudowy farmy wiatrowej wraz z jej 

zakupem został wyliczony na kwotę 10,5 mln Euro, czyli ok. 40 mln zł netto. ELKOP 

S.A  informuje, że aktualnie posiada 1300 akcji w kapitale zakładowym spółki 

ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 43,33% udziału w jej kapitale zakładowym. 
 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 14/2011 

 

 Zarząd  ELKOP S.A.  realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: "Emisji warrantów 

subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. , 

zawarł w dniu 12.05.2011r. umowę doradztwa inwestycyjnego ze spółką Atlantis S.A.  

Na podstawie umowy Atlantis S.A. zobowiązała się do podjęcia czynności w celu 

pozyskania inwestora lub inwestorów zainteresowanych objęciem warrantów 

subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie powyższej uchwały a które 

uprawniają do objęcia akcji serii F Emitenta. Wynagrodzenie Atlantis S.A. z tytułu 

prawidłowej realizacji postanowień umowy ustalone zostało na 2.000.000 zł. Strony 

postanowiły również, że w przypadku nie przedstawienia przez pozyskanych przez 

Atlantis S.A. inwestorów oferty objęcia warrantów zgodnie z umową , Atlantis S.A. 

zobowiązała się do objęcia co najmniej 16.600.000 warrantów 

 

 
Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 15/2011 

 

 Zarząd  ELKOP S.A., realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010 r. w sprawie: "Emisji warrantów 

subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. , 

zawarł w dniu 12.05.2011r. umowę doradztwa inwestycyjnego ze spółką FON S.A. 

Na podstawie umowy FON S.A. zobowiązała się do podjęcia czynności w celu 

pozyskania inwestora lub inwestorów zainteresowanych objęciem warrantów 

subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie powyższej uchwały a które 

uprawniają do objęcia akcji serii F Emitenta . Wynagrodzenie FON S.A. z tytułu 

prawidłowej realizacji postanowień umowy ustalone zostało na 2.000.000 zł. Strony 

postanowiły również, że w przypadku nie przedstawiania przez pozyskanych przez 
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FON S.A. inwestorów oferty objęcia warrantów zgodnie z umową , FON S.A. 

zobowiązała się do objęcia co najmniej 16.600.000 warrantów . 
 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 16/2011 

 Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji 

serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie 

akcji serii F. Zarząd  ELKOP S.A.  realizując postanowienia uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: "Emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz 

zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 

25.07.2010r.  Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2011r. zaoferował do objęcia spółce 

ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w drodze oferty prywatnej 16.600.000 

warrantów subskrypcyjnych akcji serii F. Na skutek złożonej przez ATLANTIS S.A. 

oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 13.05.2011r. strony zawarły umowę 

objęcia 16.600.000 warrantów , które zostały wydane przez Emitenta . ATLANTIS 

S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z posiadanych warrantów w dniu 

13.05.2011r. dokonał zapisu na 16.600.000 akcji serii F Emitenta o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 8.300.000 zł. Cena 

emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 

NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej 

akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję i wobec tego łącznie cena emisyjna 16.600.000 akcji 

serii F Emitenta wyniosła 8.300.000 zł. 

 
Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 17/2011 

 

 Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji 

serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie 

akcji serii F. Zarząd  ELKOP S.A. realizując postanowienia uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: "Emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz 

zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 

25.07.2010r.  Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2011r. zaoferował do objęcia spółce FON 

S.A. z siedzibą w Płocku 16.600.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F. Na 

skutek złożonej przez FON S.A. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 

13.05.2011r. strony zawarły umowę objęcia 16.600.000 warrantów , które zostały 

wydane przez Emitenta .  FON S.A. realizując uprawnienie przysługujące mu z 

posiadanych warrantów w dniu 13.05.2011r. dokonał zapisu na 16.600.000 akcji serii 

F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 

8.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii F zgodnie z upoważnieniem zawartym w 

uchwale nr 4 par. 2 pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010r. została ustalona na poziomie 
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równym wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję i wobec tego łącznie cena 

emisyjna 16.600.000 akcji serii F Emitenta wyniosła 8.300.000 zł. 

 

 
Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 18/2011 

 

 Wobec złożenia w dniu 13.05.2011 roku przez spółki ATLANTIS S.A. w Płocku oraz 

FON S.A. w Płocku zapisów na akcje nowej emisji serii F o czym Emitent 

poinformował raportami bieżącymi nr 17/2011 oraz 18/2011 z dnia 13.05.2011 roku. 

Emitent w dniu 24.05.2011 roku dokonał wydania tj. złożył dyspozycję przekazania 

akcji nowej emisji serii F na rachunki uprawnionych podmiotów. Zarząd Emitenta 

wyjaśnił, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010 roku w sprawie: "Emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz 

zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010 z dnia 

25.07.2010 roku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Emitent poinformował, że dokonał wydania 33.200.000 akcji serii F o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600.000 zł. Wobec 

powyższego Emitent poinformował, że warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego doszło częściowo do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału 

zakładowego Emitenta wynosi: 34.267.034,00 zł i dzieli się na 68 534 068 akcji o 

wartości nominalnej 0,50 zł. Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym i wyemitowane zostały w cenie równej wartości nominalnej 0,50 

zł za akcję. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 20/2011 

 

 W dniu 27.05.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza 

ATLANTIS S.A. w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 

poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta. Nabycie akcji Emitenta przez ATLANTIS S.A. 

w Płocku nastąpiło na skutek dokonanego przez nią w dniu 13.05.2011 roku zapisu na 

akcje nowej emisji Emitenta w zamian za posiadane przez ATLANTIS S.A. warranty 

subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta. Wydanie 

akcji nastąpiło w dniu 24.05.2011 roku. ATLANTIS S.A. w Płocku poinformowała o 

nabyciu 16.600.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 24,22 % udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.600.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Przed zdarzeniem objętym zawiadomieniem ATLANTIS S.A. w 

Płocku posiadała 4.671.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 13,22 % udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 4.671.747 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Akcjonariusz ATLANTIS S.A. w Płocku poinformowała, że aktualnie 

posiada 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 31,04% udziału w jej 



 

12 
 

ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 34 267 034,00 PLN w całości opłacony.                                                                                                                

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Katowicach KRS 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy  ELKOP S.A 

kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Ponadto ATLANTIS S.A. w Płocku poinformowała, że w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia 

lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty 

od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień 

ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/2011 

 

 W dniu 27.05.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. 

w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o 

nabyciu akcji Emitenta. Nabycie akcji Emitenta przez FON S.A. w Płocku nastąpiło 

na skutek dokonanego przez nią w dniu 13.05.2011 roku zapisu na akcje nowej emisji 

Emitenta w zamian za posiadane przez FON S.A. warranty subskrypcyjne 

uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta. Wydanie akcji nastąpiło 

w dniu 24.05.2011 roku. FON S.A. w Płocku poinformowała o nabyciu 16.600.000 

akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawnia oddania do 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed 

zdarzeniem objętym zawiadomieniem FON S.A. w Płocku ani pośrednio ani 

bezpośrednio nie posiadała akcji Emitenta.  Akcjonariusz FON S.A. w Płocku 

poinformował, że aktualnie posiada 16.600.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 

24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.600.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto FON S.A. w Płocku poinformowała, że w 

ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego 

zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że 

inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało 

żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 22/2011 

 

 W dniu 27.05.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Roberta 

Bibrowskiego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o 

zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 

5%. Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło na skutek dokonanego przez 

Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 

Akcjonariusz poinformował, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta 

posiadał 2.439.101 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 6,90% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz poinformował, że aktualnie posada 2.439.101 
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akcji Emitenta, która to ilość stanowi 3,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Akcjonariusz nie poinformował o swoich planach zaangażowania się w spółkę 

Emitenta w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 23/2011 

 

 

 W dniu 13.05.2011 roku zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na 

okaziciela serii F. Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna wyjaśnił, że akcje zwykłe na 

okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010 roku w sprawie: "Emisji warrantów 

subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki                       

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010 z dnia 25.07.2010 roku 

w ramach kapitału warunkowego. Przedmiotową uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna dokonało emisji nie więcej niż 70.668.136 

(siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) 

warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji 

emisji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii 

F uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje 

serii F, cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 0,50 zł za każdą akcję. 

ELKOP Spółka Akcyjna w dniu 13 maja 2011 roku wydała 33.200.000 warrantów 

subskrypcyjnych, których posiadacze złożyli zapisy na 33.200.000 akcji serii F.  W 

dniu 13.05.2011 roku zakończona została częściowo subskrypcja akcji serii F w 

ramach, której złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F o wartości nominalnej i 

emisyjnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 16.600.000,00 zł. 

Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii F obejmowane były w 

ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia 

prospektu emisyjnego. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009 roku 

poinformował o: 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

data rozpoczęcia subskrypcji - 12 maja 2011 r. 

data zakończenia subskrypcji - 13 maja 2011 r. 

2. Data przydziału akcji: 

Emitent poinformował, iż emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie 

subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach oferty prywatnej nie 

doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Jednocześnie Emitent wyjaśnił, iż wszystkie 33.200.000 akcji serii F zostało 

objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji 

serii F tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii F w dniu 

13.05.2011 r. Emitent poinformował, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom 

nastąpiło w dniu 24.05.2011 r.  
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3. Liczba akcji objętych subskrypcją:  33.200.000 akcji serii F. 

4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja. 

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. 

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F w zamian za 

33.200.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.  

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

W ramach subskrypcji objęto 33.200.000 akcji serii F. Emisja akcji serii F została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się 

przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,50 zł. 

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w 

poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono 2 zapisy na akcje serii 

F. Zapisy zostały złożone przez 2 osoby prawne.  

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii 

F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie 

przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek 

handlowych. Akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez dwie osoby prawne. 

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej 

akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie 

akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii F.  

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących 

przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 16.600.000,00 zł. 

(szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). 

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów 

emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 4.120.000,00 zł z czego: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 20.000,00 zł, 

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 4.000.000,00 zł, 

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa: 25.000,00 zł, 

d) koszty promocji oferty 5.000,00 zł, 

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły  

70.000,00 zł. 

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F 

objętą subskrypcją: 

        Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję 

serii F objętą subskrypcją wynosi 0,1241 zł. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 24/2011 
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2011 roku dokonało zmian                     

w składzie Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło 

rezygnację Pana Mariusza Patrowicza z pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji 

Wiceprzewodniczącego. Swoją rezygnację Pan Mariusz Patrowicz uzasadnił dużą 

ilością obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienie funkcji                   

w Radzie Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej została 

zgłoszona w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto  Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu spółki          w 

zakresie liczby członków Rady Nadzorczej ustanawiając, że Rada Nadzorcza będzie 

się składała  z 7 Członków, o tej zmianie statutu Emitent informował raportem 

bieżącym nr 29/2011, zawierającym wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie z dnia 30.06.2011 roku. Wobec zmian statutu oraz rezygnacji z 

członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza, który pełnił funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha 

Hetkowskiego ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powołało również do składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę 

Koralewską oraz Panią Mariannę Patrowicz, ze skutkiem na dzień zarejestrowania 

zmian statutu wynikających z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia           

z dnia 30.06.2011 roku. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 30/2011 

 

 

 W dniu 29.08.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Fon S.A. w trybie              

art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu 

akcji Emitenta. W wyniku zawarcia w dniu 24.08.2011 roku przez FON S.A. umowy 

cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym, Fon S.A. nabyła 97.627 akcji Emitenta, 

która to ilość stanowiła 0,14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała 

do oddania 97.627 głosów, stanowiących 0,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki Emitenta. FON S.A. poinformowała, że przed 

nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej posiadała 16.600.000 akcji 

Emitenta, która to ilość stanowiła 24,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 

uprawniała do oddania 16.600.000 akcji głosów, stanowiących 24,22 % udziału w 

ogólnej liczbie głosów. FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada 16.697.627 

akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału  w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto FON S.A. 

poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 

oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę 

Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie 

zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
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Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 36/2011 

 

 Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 29.09.2011 roku do Spółki 

wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011 roku 

pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowana 

została zmiana statutu Emitenta w zakresie nazwy Spółki. Dotychczasowa nazwa 

Emitenta brzmiała: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop Spółka Akcyjna. 

Wobec zmiany statutu Spółki aktualnie nazwa Emitenta brzmi: Elkop Spółka Akcyjna. 

Zmiana nazwy Emitenta wynika z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta z dnia 30.06.2011 roku o czym Emitent informował raportem 

bieżącym nr 29/2011. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 41/2011 

 

 Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 29.09.2011 roku do Spółki 

wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011 roku 

pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowane 

zostały zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta wynikające z uchwał ZWZ z dnia 

30.06.2011 roku opublikowanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 29/2011 z 

dnia 30.06.2011 roku O zmianach w Radzie Nadzorczej Emitent informował również 

odrębnym raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 01.07.2011 roku Rada Nadzorcza 

spółki składała się z 7 członków: Piotra Opławskiego, Wojciecha Hetkowskiego, 

Małgorzaty Patrowicz, Damiana Patrowicz, Piotra Zalitacz, Jolanty Koralewskej, 

Marianny Patrowicz. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 42/2011 

 

 Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 29.09.2011 roku do Spółki 

wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011 roku 

pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowana 

została nowa wartość nominalna kapitału zakładowego Emitenta oraz nowa wartość 

nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Emitent 

wyjaśnił, że zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz wysokości 

zarejestrowanego kapitału warunkowego wynika z faktu wydania przez Emitenta 

łącznie 33.200.000 akcji serii F w zamian za 33.200.000 warrantów subskrypcyjnych 

akcji serii F w dniu 24.05.2011 roku o czym Emitent informował raportem nr 20/2011 

z dnia 25.05.2011 roku.  Emitent poinformował również, że wszystkie informacje 

związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii F 

znajdują się w następujących raportach bieżących Emitenta: 17/2011 z dnia 

13.05.2011r., 18/2011 z dnia 13.05.2011r., 20/2011 z dnia 25.05.2011r. oraz 24/2011 

z dnia 27.05.2011r. Podstawą podwyższenia kapitału zakładowego oraz warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta były uchwały Nadzwyczajnego 



 

17 
 

ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 34 267 034,00 PLN w całości opłacony.                                                                                                                

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Katowicach KRS 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy  ELKOP S.A 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.07.2010 roku opublikowane raportem 

bieżącym nr 40/2010 z dnia 25.07.2010 roku. Emitent poinformował, że aktualna 

zarejestrowana wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 34.267.034,00 zł i 

dzieli się na 68.534.068 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł 

każda w tym: 35.334.068 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz  33.200.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F. Emitent poinformował, że wobec częściowego 

wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego, w kwocie 16.600.000,00 zł, który 

przed zmianą wynosił 35.334.068,00 zł aktualnie zarejestrowany kapitał warunkowy 

spółki wynosił 18.734.068,00 zł.  Emitent na mocy uchwały nr 4 NZW z dnia 

23.07.2010 roku jest uprawniony do wykorzystania warunkowego kapitału 

zakładowego do 30.06.2013 roku. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 43/2011 

 

 

 Z dniem 24.10.2011 roku Pani Jolanta Koralewska złożyła rezygnację z pełnionej w 

Spółce funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Jolanta Koralewska swoją rezygnację 

umotywowała duża ilością obowiązków zawodowych uniemożliwiających jej 

pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 44/2011 

 

 W dniu 25.11.2011 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch członków Rady 

Nadzorczej Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego 

oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zalitacza. Rezygnacje członków Rady 

Nadzorczej uzasadnione  zostały względami osobistymi. Rezygnacje będą skuteczne z 

dniem  odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Emitenta jednakże  najpóźniej z 

dniem 31.12.2011 roku. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 45/2011 

 

 W dniu 29.11.2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki REFUS Sp. z o.o. 

w Płocku w trybie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 

poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta oraz przekroczeniu progu 20% posiadania w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nabycie akcji Emitenta 

nastąpiło na skutek zawarcia przez REFUS Sp. z o.o.  w Płocku w dniu 24.11.2011 

roku umowy objęcia udziałów na mocy, której REFUS Sp. z o.o. nabyła, jako wkład 

na podwyższenie kapitału zakładowego 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość 

stanowiła 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 

16.697.627 głosów, stanowiących 24,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że przed 

nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała akcji Emitenta. REFUS              

Sp. z o.o. poinformowała, że aktualnie posiada 16.697.627 akcji Emitenta, która to 
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ilość stanowi 24,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 

16.697.627 głosów, stanowiących 24,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia 

lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto REFUS Sp. z 

o.o. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta 

oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 46/2011 

 
 

II. Inne ważniejsze zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność  ELKOP 

S.A. i  Grupy Kapitałowej ELKOP, i które nastąpiły w  2011 roku.  

 

 

 W dniu 23.01.2012 roku wraz z Zarządami poniżej wskazanych spółek Emitent ustalił,                  

iż nastąpi połączenie Emitenta ze spółkami: 

  

a. ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 

b. El-Eko Systems S.A. w Chorzowie, 

c. Investment Friends Development S.A. w Płocku. 

Emitent poinformował, że do końca miesiąca stycznia 2012 roku ustali z Zarządami 

Spółek Przejmowanych treść planu połączenia, który wraz z załącznikami zostanie 

podany w treści raportu bieżącego na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) . 

 

W łączeniu wezmą udział: 

1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał 

zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu 

art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Emitent - ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, 

deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.  
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2. ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 

44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 

241552164, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka 

Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Spółka ELKOP Administracja Sp. 

z o.o. prowadzi działalność w zakresie administrowania nieruchomościami oraz 

majątkiem ruchomym Emitenta – ELKOP S.A. W ciągu ostatniego roku działalność 

ELKOP Administracja    Sp. z o.o. była zawieszona, ze względu na wdrażaną przez 

Emitenta politykę ograniczania kosztów działalności operacyjnej, do której zaliczana 

była działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o.  

 

3. EL –EKO Systems S.A. w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do 

rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000119398, NIP 6422664205, REGON 276759165, kapitał zakładowy 

1.300.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 

ust. 1 k.s.h. Spółka "EL -EKO Systems" S.A. prowadzi działalność w zakresie 

projektowania elektrowni wiatrowych a także zajmuje się poszukiwaniem i badaniem 

terenów właściwych pod elektrownie wiatrowe.  

 

4. Investment Friends Development S.A. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000280058, NIP 7743030373,REGON 141037376, 

kapitał zakładowy 7.000.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w 

rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Investment Friends Development S.A. jest spółką 

prowadzącą działalność developerską skupiającą się na budowie mieszkań, hoteli 

centrów handlowych oraz pomieszczeń biurowych.  

Emitent – ELKOP S.A. poinformował, że jest podmiotem posiadającym 100% 

udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w każdej ze Spółek 

Przejmowanych.  Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 

1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.  Wobec 

przyjętego trybu połączenia spółek Emitent poinformował, że: 

a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, 

b) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, 

c) nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

d) połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. 

Emitenta w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, 



 

20 
 

ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 34 267 034,00 PLN w całości opłacony.                                                                                                                

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Katowicach KRS 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956 

 

Sprawozdanie Zarządu Grupy  ELKOP S.A 

e) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia 

stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz 

dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w 

zysku tej Spółki. 

f) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej. 

Emitent wyjaśnił, że celem połączenia Emitenta z jego podmiotami zależnymi – 

Spółkami Przejmowanymi, jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności 

operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury 

kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku z przejęciem 

projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty.: 

 

 ELKOP Administracja Sp. z o.o. jest podmiotem, w którego kapitale zakładowym 

Emitent posiada 100% udziałów, który został założony przez Emitenta w celu 

zarządzania jego składnikami majątkowymi, w tym w szczególności 

nieruchomościami Emitenta. ELKOP Administracja aktualnie jest podmiotem nie 

zatrudniającym żadnych pracowników a jego działalność z końcem roku 2010 została 

zawieszona. Aktualnie Emitent nie widzi już potrzeby utrzymywania dodatkowego 

podmiotu do obsługi jego majątku, albowiem ze względu na przeprowadzoną 

wewnętrzną restrukturyzację jest w stanie efektywnie i samodzielnie wykonywać 

wszystkie zadania wykonywane do tej pory przez ELKOP Administracja. 

  

 EL – EKO Systems S.A. jest podmiotem, którego głównym przedmiotem działalności 

jest projektowanie elektrowni wiatrowych. EL-EKO Systems S.A. aktualnie nie 

zatrudnia pracowników. Emitent planuje przejąć prowadzoną przez EL-EKO Systems 

S.A. działalność w branży energii odnawialnej oraz wykonywać ją w ramach 

własnych struktur co w ocenie Emitenta doprowadzi do efektywniejszego 

wykorzystania zasobów EL-EKO Systems oraz rozszerzenia prowadzonej przez 

Emitenta działalności na rynku energii odnawialnych. W długoterminowej 

perspektywie połączenie Emitenta ze spółką EL-EKO Systems pozwoli na 

ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu 

 

. 

 Investment Friends Development S.A. jest podmiotem, którego głównym 

przedmiotem działalności jest realizacja inwestycji budowlanych mieszkaniowych i 

biurowych na terenie całego kraju. Emitent posiadając 100% akcji tego podmiotu nie 

widzi potrzeby utrzymywania i ponoszenia kosztów działalności podmiotu, który 

prowadzi działalność w takim samym zakresie jak sam Emitent. W ramach struktury 

wewnętrznej Emitenta istnieje już dział zajmujący się realizacją inwestycji o 

charakterze developerskim wobec czego wszelkie projekty Investment Friends 

Development S.A. zostaną przejęte przez odpowiedni dział Emitenta co pozwoli na 

czerpanie zysków z tego rodzaju działalności bezpośrednio przez Emitenta oraz 

pozwoli zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej.  Planowane połączenie 
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odbywać się będzie w tzw. trybie uproszczonym, wobec czego koszty jego 

przeprowadzenia w stosunku do planowanych oszczędności, które przyniesie 

połączenie są nieznaczne. Ponadto przeprowadzenie połączenia przyczyni się do 

uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta. 

 

 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.  

 

Spółka nie prowadzi takich badań. 

 

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.  

 

Grupa kapitałowa ELKOP na koniec   2011 roku osiągnęła stratę w wysokości tys. Złotych.  

Spółka  ELKOP S.A za  2011 rok osiągnęła stratę w wysokości 4.118  tys. złotych. Przychody 

Grupy Kapitałowej ELKOP kształtowały się na dzień 31.12.2011 roku na poziomie  . złotych.  

Natomiast Spółka  ELKOP S.A. osiągnęła przychód za   2011 rok w wysokości 3.598 tys. 

Złotych,  

Zarząd Spółki cały czas prowadzi politykę biznesową w kierunku wypracowania przez Grupę 

Kapitałową ELKOP zysku z działalności operacyjnej i gospodarczej.  Na dzień sporządzania 

sprawozdania przez Zarząd Spółki nieruchomości posiadane przez Spółkę były wynajęte w 

ponad 90% w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku nastąpił wzrost o ponad 50% ,a 

tym samym nastąpił wzrost przychodów w tym segmencie. Umowy zawarte przez Zarząd 

mają charakter długoterminowy a tym samym Spółka ma zagwarantowane przychody 

umożliwiające jej swobodne prowadzenie działalności . 

 

 

 

IV. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 

określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 

produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne), albo ich grup w sprzedaży 

ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.  

 

Spółka ELKOP S.A. przychody własne osiągała głównie z tytułu najmu własnych 

nieruchomości. 

Spółka będzie również osiągać przychód z tytułu prowadzenia działalności deweloperskiej. 

Spółka na dzień sporządzenia raportu zakończyła realizację rozpoczętego przedsięwzięcia 

„Osiedle Niepołomickie” składającego się z kompleksu pięciu domów w zabudowie 

bliźniaczej w Katowicach – Zarzeczu przy ul. Kanałowej 32-32a.  

 

V. Informacje o zmianach rynków zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne 

oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i 

usługi, ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i 

dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga 

co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy dostawcy lub 
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odbiorcy, jego udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne 

powiązania ze Spółką.  

 

Spółka prowadzi działalność uwzględniając krajowy rynek zbytu. 

 

VI. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej GRUPY 

ELKOP, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.  

 

Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.  

 

VII. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych  

ELKOP S.A. z innymi podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji 

krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe i 

nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą oraz 

opis metod ich finansowania.  

 

1. Spółka Elkop Administracja Sp. z o. o z siedzibą w Chorzowie -100 % 

udziałów  – działalność Spółki z dniem 01.01.2011 roku została zawieszona na 

okres 24 miesięcy w celu zminimalizowania kosztów działalności w/w Spółki. 

 

2. Spółka EL-EKO SYSTEMS  Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  -100% 

udziałów.  

 

3. Spółka ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna  z siedzibą w Płocku – 40 % 

udziałów. 

 

4. Spółka INVESTMENT FRIENDS EVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Płocku -100% udziałów. 

 

5. Zarząd ELKOP S.A. w dniu 17.02.2012 roku objął 10.000 udziałów w spółce 

REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 

zarejestrowanej pod numerem KRS 0000383541 o wartości nominalnej 50,00 

zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Objęte 10.000 

udziałów po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie stanowiło 

64,30% udziału w kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. oraz będzie 

uprawniało Emitenta do oddania 10.000 głosów stanowiących 64,30% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników REFUS Sp. z o.o.  

 

 

VIII. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie 

są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z 

wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z 

podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym 

informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane 
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według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 

poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z 

przedstawieniem:  
 

a. informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,  

b. informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niej zależnej z 

podmiotem będącym stroną transakcji,  

c. informacji o przedmiocie transakcji,  

d. istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych 

warunków, innych informacji dotyczących tych transakcji, jeśli są niezbędne 

do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 

emitenta, 

e. wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w 

ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.  

 

ELKOP S.A. jak i jego spółki zależne nie dokonywały żadnych transakcji pomiędzy 

podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na 

innych warunkach niż rynkowe.  

 

 

 

IX. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną   poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeśli łączna wartość istniejących poręczeń lub 

gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, 

z określeniem:  

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub 

gwarancje,  

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części 

została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,  

c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,  

d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały  

udzielone, z określeniem wynagrodzenia Spółki lub jednostki od niej zależnej 

za udzielenie poręczeń   lub gwarancji,  

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który 

zaciągnął  kredyty lub pożyczki.  
 

Emitent nie poręczał kredytów, pożyczek i nie udzielał gwarancji łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego pomiotu, których łączna wartość stanowi co 

najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.  
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X.   Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 

emitenta.  

 

W  2011 r. w GRUPIE ELKOP i ELKOP S.A. nie występowały problemy z terminowym 

regulowaniem zobowiązań. Ponadto spółka nie widzi zagrożeń w realizacji zobowiązań na 

następny kwartał 2012 r., które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę jej sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej.  

 

XI. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez  niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.  

 

W dniu 23.01.2012 roku wraz z Zarządami poniżej wskazanych spółek Emitent ustalił,                  

iż nastąpi połączenie Emitenta ze spółkami:  

a. ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 

b. El-Eko Systems S.A. w Chorzowie, 

c. Investment Friends Development S.A. w Płocku. 

Emitent poinformował, że do końca miesiąca stycznia 2012 roku ustali z Zarządami Spółek 

Przejmowanych treść planu połączenia, który wraz z załącznikami zostanie podany w treści 

raportu bieżącego na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. 

(Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) . 

W łączeniu wezmą udział: 

1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał 

zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu 

art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Emitent - ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, 

deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.  

 

2. ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 

44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
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Gospodarczy pod numerem KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 

241552164, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka 

Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Spółka ELKOP Administracja Sp. 

z o.o. prowadzi działalność w zakresie administrowania nieruchomościami oraz 

majątkiem ruchomym Emitenta – ELKOP S.A. W ciągu ostatniego roku działalność 

ELKOP Administracja    Sp. z o.o. była zawieszona, ze względu na wdrażaną przez 

Emitenta politykę ograniczania kosztów działalności operacyjnej, do której zaliczana 

była działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o.  

 

 

3. EL –EKO Systems S.A. w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do 

rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000119398, NIP 6422664205, REGON 276759165, kapitał zakładowy 

1.300.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 

ust. 1 k.s.h. Spółka "EL -EKO Systems" S.A. prowadzi działalność w zakresie 

projektowania elektrowni wiatrowych a także zajmuje się poszukiwaniem i badaniem 

terenów właściwych pod elektrownie wiatrowe. 

  

4. Investment Friends Development S.A. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000280058, NIP 7743030373,REGON 141037376, 

kapitał zakładowy 7.000.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w 

rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Investment Friends Development S.A. jest spółką 

prowadzącą działalność developerską skupiającą się na budowie mieszkań, hoteli 

centrów handlowych oraz pomieszczeń biurowych.  

 

Emitent – ELKOP S.A. poinformował, że jest podmiotem posiadającym 100% 

udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w każdej ze Spółek 

Przejmowanych.  Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 

1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.  

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent poinformował, że: 

a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, 

b) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, 

c) nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

d) połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. 

Emitenta w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, 
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e) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia 

stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz 

dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku 

tej Spółki. 

f) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej.  

Emitent wyjaśnił, że celem połączenia Emitenta z jego podmiotami zależnymi 

– Spółkami Przejmowanymi, jest ograniczenie kosztów prowadzonej 

działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, 

uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów 

Emitenta w związku z przejęciem projektów realizowanych przez 

Przejmowane podmioty.: 

• ELKOP Administracja Sp. z o.o. jest podmiotem, w którego kapitale 

zakładowym Emitent posiada 100% udziałów, który został założony przez Emitenta w 

celu zarządzania jego składnikami majątkowymi, w tym w szczególności 

nieruchomościami Emitenta. ELKOP Administracja aktualnie jest podmiotem nie 

zatrudniającym żadnych pracowników a jego działalność z końcem roku 2010 została 

zawieszona. Aktualnie Emitent nie widzi już potrzeby utrzymywania dodatkowego 

podmiotu do obsługi jego majątku, albowiem ze względu na przeprowadzoną 

wewnętrzną restrukturyzację jest w stanie efektywnie i samodzielnie wykonywać 

wszystkie zadania wykonywane do tej pory przez ELKOP Administracja.  

• EL – EKO Systems S.A. jest podmiotem, którego głównym przedmiotem 

działalności jest projektowanie elektrowni wiatrowych. EL-EKO Systems S.A. 

aktualnie nie zatrudnia pracowników. Emitent planuje przejąć prowadzoną przez EL-

EKO Systems S.A. działalność w branży energii odnawialnej oraz wykonywać ją w 

ramach własnych struktur co w ocenie Emitenta doprowadzi do efektywniejszego 

wykorzystania zasobów EL-EKO Systems oraz rozszerzenia prowadzonej przez 

Emitenta działalności na rynku energii odnawialnych. W długoterminowej 

perspektywie połączenie Emitenta ze spółką EL-EKO Systems pozwoli na 

ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu. 

• Investment Friends Development S.A. jest podmiotem, którego głównym 

przedmiotem działalności jest realizacja inwestycji budowlanych mieszkaniowych i 

biurowych na terenie całego kraju. Emitent posiadając 100% akcji tego podmiotu nie 

widzi potrzeby utrzymywania i ponoszenia kosztów działalności podmiotu, który 

prowadzi działalność w takim samym zakresie jak sam Emitent. W ramach struktury 

wewnętrznej Emitenta istnieje już dział zajmujący się realizacją inwestycji o 

charakterze developerskim wobec czego wszelkie projekty Investment Friends 
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Development S.A. zostaną przejęte przez odpowiedni dział Emitenta co pozwoli na 

czerpanie zysków z tego rodzaju działalności bezpośrednio przez Emitenta oraz 

pozwoli zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej.  

Planowane połączenie odbywać się będzie w tzw. trybie uproszczonym, wobec czego 

koszty jego przeprowadzenia w stosunku do planowanych oszczędności, które 

przyniesie połączenie są nieznaczne. Ponadto przeprowadzenie połączenia przyczyni 

się do uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta. 

 

XII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z 

uwzględnieniem informacji w zakresie:  

 

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość 

stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych, z określeniem: przedmiotu 

postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 

wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,  

 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, 

których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 

własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w 

grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem w tej sprawie oraz, 

w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie 

wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, 

daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.  

 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie był stroną postępowania lub postępowań 

toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej, których wartość jednorazowa bądź łączna stanowi 

co najmniej 10% kapitałów własnych  ELKOP S.A.  

XIII. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach według terminów ich 

wymagalności.  

 ELKOP S.A. w dniu 28.01.2011 r. zawarł ze Spółką  Omenix Sp. z o.o. z siedzibą w 

Płocku umowę pożyczki na kwotę 500.000,00 zł. Termin wymagalności pożyczki – 12 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki –zmieniony na mocy Aneksu z dnia 27 stycznia 

2012 roku, który upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. 
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Poza w/w zostały zawarte następujące pożyczki: 

 

  ELKOP S.A. zawarł w dniu 08.02.2011 roku umowę pożyczki akcji ze Spółką 

ATLANTIS S.A. , której przedmiotem jest udzielenie przez ATLANTIS S.A. jako 

pożyczkodawcy Emitentowi, jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000  akcji 

spółki Investment Friends Development S.A. z siedzibą w Płocku. 

 

 Emitent zawarł w dniu 23.12.2011 roku Porozumienie ze Spółką Atlantis S.A.  w którym 

Strony oświadczyły, iż rozliczają umowę pożyczki akcji Spółki Investment Friends 

Development S.A. w ilości 350.000.000 sztuk - przez rozliczenie na rzecz  

Pożyczkodawcy - Atlantis S.A. przez Pożyczkobiorcę - ELKOP S.A  kwoty 6.250.000,00 

zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w dniu 23 grudnia 2011 

roku, uprzednio uiszczonej jako zabezpieczenie zwrotu akcji. W związku z powyższym 

Pożyczkodawca zrzeka się prawa do żądania zwrotu w/w akcji przez Pożyczkobiorcę, a 

Pożyczkobiorca zrzeka się prawa do żądania zwrotu uiszczonego zabezpieczenia w 

kwocie 6.250.000,00 zł słownie: (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.  

 

 ELKOP S.A. zawarł w dniu 11.02.2011 roku umowę pożyczki akcji ze Spółką FON S.A. 

w Płocku , której przedmiotem jest udzielenie przez FON S.A. jako pożyczkodawcy 

Emitentowi, jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment 

Friends Development S.A. z siedzibą w Płocku. 

 

 Emitent zawarł w dniu 23.12.2011 r. Porozumienie ze Spółką FON  S.A ,  w  którym 

Strony oświadczyły, iż rozliczają umowę pożyczki akcji Spółki Investment Friends 

Development S.A w ilości 350.000.000 sztuk - przez rozliczenie na rzecz  

Pożyczkodawcy-FON  S.A  przez Pożyczkobiorcę - ELKOP S.A  kwoty 6.250.000,00 zł ( 

słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w dniu 23 grudnia 2011 

roku, uprzednio uiszczonej jako zabezpieczenie zwrotu akcji. W związku z powyższym 

Pożyczkodawca zrzeka się prawa do żądania zwrotu w/w akcji przez Pożyczkobiorcę, a 

Pożyczkobiorca zrzeka się prawa do żądania zwrotu uiszczonego zabezpieczenia w 

kwocie 6.250.000,00 zł słownie : ( sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy ) złotych.  

 

 

 

XIV. Informacje o udzielonych pożyczkach według terminów wymagalności, ze 

szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom Grupy 

Kapitałowej  ELKOP SA.  

 

GRUPA ELKOP i Spółka  ELKOP S.A. nie udzielała pożyczek.  
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XV. Opis wykorzystania wpływów z emisji.  

W I półroczu  2011 roku tj. 13.05.2011r. Zarząd poinformował ,iż zakończona została częściowo 

subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały 

wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

23.07.2010r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz 

zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w 

ramach kapitału warunkowego. 

Przedmiotową uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. dokonało emisji nie 

więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści 

sześć) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii 

F o wartości nominalnej 0,50 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii F uprawnione były 

podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii F, cena emisyjna akcji serii 

F została ustalona na poziomie 0,50 zł za każda akcję..  ELKOP S.A. w dniu 13 maja 2011 r wydał 

33.200.000 warrantów subskrypcyjnych , których posiadacze złożyli zapisy na 33.200.000 akcji 

serii F.W dniu 13.05.2011r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji serii F w ramach, 

której złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F o wartości nominalnej i emisyjnej 0,50 zł każda tj. 

o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 16.600.000,00 zł. Akcje zostały pokryte wkładem 

pieniężnym. Akcje serii F obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której 

przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii F będą 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.  

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:data rozpoczęcia subskrypcji - 12 maja 

2011 r.data zakończenia subskrypcji - 13 maja 2011 r. 

2. Data przydziału akcji:Emitent informuje, iż emisja akcji serii F została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach 

powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 33.200.000 

akcji serii F zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów 

subskrypcyjnych akcji serii F tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji 

serii F w dniu 13.05.2011r. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich 

nabywcom nastąpiło w dniu 24.05.2011r.  

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:33.200.000 akcji serii F. 

4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsca redukcja. 

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. 

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 33.200.000 akcji serii F w zamian za 

33.200.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.  

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:W 

ramach subskrypcji objęto 33.200.000 akcji serii F. Emisja akcji serii F została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się 

przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,50 zł. 
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8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych 

transzach:W ramach subskrypcji złożono 2 zapisy na akcje serii F. Zapisy zostały 

złożone przez 2 osoby prawne.  

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii F została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się 

przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii F 

zostały zaoferowane i objęte przez dwie osoby prawne. 

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji 

(tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w 

wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Emitent nie zawarł umowy 

o subemisję akcji serii F.  

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących 

przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F to 16.600.000 zł. (szesnaście 

milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). 

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji 

do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 4.120.000 zł z czego: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 20.000 zł, 

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 4.000.000zł, 

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa  

25.000,00 zł, 

d) koszty promocji oferty 5.000,00 zł, 

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 

70.000,00 zł, 

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F objętą 

subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną 

akcję serii F objętą subskrypcją wynosi 0,1241 zł. 
Wpływy uzyskane z emisji akcji serii F wykorzystane zostały na zakup akcji Spółki 

Investment Friends Development S.A. Investment Friends Development S.A. jest podmiotem, 

którego głównym przedmiotem działalności jest realizacja inwestycji budowlanych 

mieszkaniowych i biurowych na terenie całego kraju.  W ramach struktury wewnętrznej 

Emitenta istnieje już dział zajmujący się realizacją inwestycji o charakterze developerskim 

wobec czego wszelkie projekty Investment Friends Development S.A. zostaną  przejęte przez 

odpowiedni dział Emitenta co pozwoli na czerpanie zysków z tego rodzaju działalności 

bezpośrednio przez Emitenta oraz pozwoli zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej. 

XVI. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeżeli 

poszczególne różnice przekraczają 10% wartości poszczególnych pozycji 

ostatniej prognozy przekazanej przez emitenta.  
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Grupa Kapitałowa ELKOP i  ELKOP S.A. nie publikowały prognozy finansowej .  

 

XVII. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, ze wskazaniem 

ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć 

w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania za  2011 roku Zarząd Spółki   ELKOP S.A. nie widzi 

zagrożeń związanych z wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań.  

 

XVIII. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 

uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania za  2011 roku Zarząd  ELKOP S.A. nie widzi zagrożeń 

związanych z możliwością realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  

 

XIX. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 

działalności gospodarczej z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 

nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.  

 

Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą 

zostały omówione we wcześniejszych elementach sprawozdania.  

 

XX. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju  

ELKOP S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Spółki co 

najmniej do końca trwającego roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów 

strategii rynkowej wypracowanej przez Spółkę.  

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących 

akcjonariuszy, przy prowadzeniu działalności transparentnej, opartej na zasadach dobrych 

obyczajów kupieckich i zasadach zrównoważonego rozwoju.  

 

Do najistotniejszych czynników wewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 

rozwój  ELKOP S.A. należy:  
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- poprawa efektywności organizacji,  

- doskonalenie działań,  

- poprawa rentowności.  

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 

rozwój  ELKOP S.A. należą:  

-spowolnienie gospodarcze 

-zmiany cen materiałów. 

 

XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania  ELKOP S.A. i Grupy 

Kapitałowej   ELKOP oraz w poziomie komputeryzacji, wspomagającej 

zarządzanie w Spółce.  

 

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką nie wystąpiły. Spółka nie poniosła 

znaczących wydatków na modernizację systemu komputerowego .  

 

XXII. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu 

ostatniego okresu sprawozdawczego  

 

W ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2011 roku do dnia  31.12.2011 

roku nie wystąpiły zmiany w  osobach zarządzających . 

 

Osobami zarządzającymi są: 

 

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu 

Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu 

 

 

Według stanu na dzień 31.12.2011 roku w skład Rady Nadzorczej   ELKOP S.A. wchodzili: 

 Piotr Opławski – Przewodniczący RN 

 Damian Patrowicz – Członek RN 

 Małgorzata Patrowicz – Członek RN 

 Piotr Zalitacz – Członek RN 

 Marianna Patrowicz-Członek RN 
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 Wojciech Hetkowski-Członek RN 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2011 roku powołało w 

skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 

 

-Wojciecha Hetkowskiego –Wiceprzewodniczący RN, 

-Mariannę Patrowicz-Członek RN, 

-Jolantę Koralewską –Członek RN, 

 

Oraz przyjęło rezygnację i odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza. 

W dniu 24.10.2011 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła 

Pani Jolanta Koralewska. W dniu 25-11-2011 r złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.12.2011 roku Pan Piotr Opławski i Pan Piotr 

Zalitacz. 

 

XXIII. Wartość wszystkich nie spłaconych pożyczek udzielonych przez  ELKOP S.A. 

osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim (oddzielnie), a 

także udzielonych im gwarancji i poręczeń (oddzielnie).  

Spółka nie udzieliła pożyczek, gwarancji ani poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym 

i ich osobom bliskim.  

XXIV. Zestawienie stanu posiadanych akcji emitenta lub uprawnień do nich przez 

osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu, wraz 

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób.  

Zarząd ELKOP S.A. 

Pan Jacek Koralewski- Prezes Zarządu – 0 akcji 

Pani Anna Kajkwoska -Wiceprezes Zarządu – 0 akcji. 

Rada 

Nadzorcza i 

Zarząd 

Liczba akcji 

na 31.12.2011 

Liczba akcji 

na dzień 

przekazania 

raportu 

Zmiana w 

stosunku do 

poprzedniego 

kwartału w 

liczbie akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym na 

dzień przekazania 

raportu 

Udział głosów 

na walnym 

zgromadzeniu na 

dzień 

przekazania 

raportu 

Piotr Zalitacz  0 0 0 0 % 0 % 

Piotr 0 0 0 0 % 0 % 
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Opławski 

Marianna 

Patrowicz 

0 0 0 0 % 0 % 

Małgorzata 

Patrowicz  

0 0 0 0 % 0 % 

Wojciech 

Hetkowski 

0 0 0 0 % 0 % 

Damian 

Patrowicz 

0 0 0 0 % 0 % 

 

Według wiedzy Emitenta pozostali członkowie Rady Nadzorczej na dzień przekazania 

raportu nie posiadali akcji Emitenta.  

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu 

półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie 

zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu okresowego.  

 

Nazwa 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

na 

31.12.2011 

Liczba akcji 

na dzień 

przekazania 

raportu 

Zmiana w 

stosunku do 

poprzednie

go  

kwartału w 

liczbie akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

na dzień 

przekazania 

raportu 

Udział głosów 

na walnym 

zgromadzeniu 

na dzień 

przekazania 

raportu 

 

ATLANTIS 

S.A.   

 

21 271 747 

 

 21 271 747 

 

16.600.000 

 

21,31 %  

 

21,31 %  

REFUS 

SP.ZO.O.  

16 697 627 

 

47.997.627 

 

31 300 000 

 

48,08 % 

 

48,08 % 
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Pani Anna Kajkowska pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Atlantis S.A., która to Spółka 

posiada 21,31 % udziałów  w spółce  ELKOP S.A. jednocześnie pełni również funkcję 

Wiceprezesa Spółki  ELKOP S.A.  

   

XXV. Informacje o znanych emitentowi zawartych w ciągu ostatniego okresu 

sprawozdawczego umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić 

zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy  

ELKOP S.A.  

 

Spółka nie posiada informacji na temat istnienia umów, w wyniku których mogą w 

przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy  ELKOP S.A.  

 

XXVI. Informacje o zatrudnieniu w  ELKOP S.A.  

 

Spółka na dzień 31 grudnia  2011 roku zatrudniała 8  pracowników.  

 

XXVII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym 

programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, 

warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 

formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób 

zarządzających i nadzorujących w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na 

to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału 

zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący 

inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród 

otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 

podporządkowanych.  

 

Osoby kluczowe dla Spółki otrzymywały stałe wynagrodzenie za świadczoną na rzecz Spółki 

pracę.  Programy motywacyjne w Spółce nie występują. 
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XXVIII. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie 

następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.  

Nie ma zawartych takich umów.  

XXIX. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.  

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które by dawały specjalne uprawnienia ich 

posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez 

dodatkowych uprawnień.  

 

XXX. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych  

W Spółce nie wdrożono programu akcji pracowniczych.  

XXXI. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 

wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta.  

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują  

 

XXXII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem , organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z 

uwzględnieniem informacji w zakresie :  

a/ postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub 

jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi 10% kapitałów własnych 

emitenta  

 ELKOP SA nie jest stroną tego typu postępowań .  

b/ dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, 

których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 

własnych emitenta  

 ELKOP SA nie jest stroną tego typu postępowań  

XXXIII. Opis zasad zmian statutu  ELKOP SA.  
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Treść statutu powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan spółki we wszystkich jej aspektach. 

Projekty zmian statutu opracowuje Zarząd, przedkłada je Radzie Nadzorczej do uzgodnienia, 

następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia. Uchwalone 

zmiany zgłaszane są do Rejestru i zgodnie z KSH wchodzą w życie po ich wpisie do KRS.  

 

Chorzów, dnia   20 marca 2012 r. 

 

 

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu  ELKOP S.A. 

 

 

Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu  ELKOP S.A. 

                                              

 


