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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 

FINANSOWEJ                                                                                                                             

stan na           

31.03.2012  

/niebadane/ 

stan na           

31.12.2011  

/zbadane/ 

stan na           

31.03.2011  

/niebadane/ 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 32 825 16 914 18 192 

      Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 938 4 938   

      Rzeczowe aktywa trwałe 10 604 6 359 4 968 

      Nieruchomości inwestycyjne 78 4 459   

      Długoterminowe aktywa finansowe 17 194 1 113 712 

      Należności długoterminowe 0   12 500 

      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 45 12 

II. Aktywa obrotowe 11 562 10 977 8 072 

      Zapasy 4 064 4 552 4 560 

      Należności krótkoterminowe 2 819 3 367 1 453 

      Inwestycje krótkoterminowe 2 196 1 708 966 

      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 994 1 336 700 

      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 489 14 393 

A k t y w a  r a z e m 44 387 27 891 26 264 

      

P a s y w a       

I. Kapitał własny 24 779 24 018 10 128 

A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 22 827 22 362 9 475 

     Kapitał zakładowy 34 267 34 267 17 667 

     Kapitał zapasowy  1 504 3 476 3 475 

     Pozostałe kapitały rezerwowe 4 289     

     Kapitał z aktualizacji wyceny   4 289 4 289 

     Zyski (straty) z lat ubiegłych i z roku bieżącego -17 233 -19 670 -15 956 

B. Udziały niekontrolujące 1 952 1 656 653 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 597 1 638 0 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   15   

     Długoterminowe kredyty i pożyczki 1 597 1 623   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 011 2 235 16 136 

      Kredyty i pożyczki 1 206 1 180 500 

      Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe   14   

      Zobowiązania handlowe 15 421 545 

      Zobowiązania pozostałe 16 704 553 15 024 

      Rozliczenia międzyokresowe 86 67 67 

P a s y w a  r a z e m 44 387 27 891 26 264 

      

Wartość księgowa 22 827 22 362 9 475 

Liczba akcji 68 534 068 68 534 068 35 334 068 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,33 0,27 
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POZYCJE POZABILANSOWE   
stan na           

31.03.2012  

/niebadane/ 

stan na           

31.12.2011  

/zbadane/ 

stan na           

31.03.2011  

/niebadane/ 

1. Należności warunkowe       

2. Zobowiązania warunkowe 339 339 433 

            - grunt w wieczystym użytkowaniu 339 339 339 

            - weksle in blanco dotyczace umów leasingowych     94 

Pozycje pozabilansowe, razem 339 339 433 

 

 

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 1 853 705 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 1 119 732 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 734 -27 

IV. Koszty sprzedaży     

V. Koszty ogólnego zarządu 390 277 

VI. Pozostałe przychody operacyjne 10 198 

VII. Pozostałe koszty operacyjne 5 31 

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  349 -137 

IX. Przychody finansowe 516 23 

X. Koszty finansowe 55 466 

XI. Zysk przed opodatkowaniem 810 -580 

XII. Podatek dochodowy 50 -12 

XIII. Zysk (strata)  akcjonariuszy (mniejszościowi) 296   

XIII. Zysk (strata) netto 464 -568 

  Przypadający na:     

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 168 -371 

     Udziały mniejszości 296 -197 

      

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  53 434 890 35 334 068 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,01 

    

ŚRÓDROCZNE  SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE   Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  464 -568 

Inne całkowite dochody, w tym:     

Całkowity dochód za okres  464 -568 

  Przypadający na:   

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 168 -371 

     Udziały mniejszości 296 -197 
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM    

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Dwanaście  

miesięcy 

zakończone      

31.12.2011r.  

2011 r. zbadane                             

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

I. Kapitał  własny na początek okresu  24 018 9 816 9 816 

     Kapitał zakładowy na początek okresu 34 267 17 667 17 667 

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 16 600   

                 a) zwiększenia (z tytułu)   16 600   

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   16 600   

                b) zmniejszenia (z tytułu)   0   

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 34 267 34 267 17 667 

       Kapitał zapasowy na początek okresu 3 476 3 445 3 445 

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 972 31   

                 a) zwiększenia (z tytułu) -1 972 31 30 

                    -  umorzone zobowiązania układowe   31 30 

                 b) zmniejszenie (z tytułu)       

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 504 3 476 3 475 

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 289 4 289 4 289 

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -4 289     

                  a) zwiększenia (z tytułu)       

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 4289     

                      - sprzedaż aktywów objętych aktualizacją       
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu 0 4 289 4289 

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   0   

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

                   a) zwiększenia (z tytułu)  4289     

                   b) zmniejszenia (z tytułu)       
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 

okresu 4 289 0   

        7. Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku    

bieżącego na początek okresu -19 670 -15 584 -15 585 

            7.1. zwiększenie (z tytułu) 2 437 -4 086 -371 

                   a) zysk/strata za okres 464 -4 086 -371 

                   b) korekta strat z lat ubiegłych 1 973     

            7.2. zmniejszenie       

        7. Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bieżącego na koniec okresu -17 233 -19 670 -15 956 

II. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  

na koniec okresu 22 827 22 362 9 475 

III. Udziały niekontrolujące na początek okresu 1 656 0   

   zmiany udziałów niekontrolujących  296 1 656   

   -  zwiększenia 296 2 065 653 

           objecie konsolidacją spółki zależnej   2 065 653 

   - zmniejszenia   409   

           udział w stratach spółek konsolidowanych   409   

III. Udziały niekontrolujące na koniec okresu 1 952 1 656 653 

IV. Kapitał własny razem na koniec okresu  24 779 24 018 10 128 



 

 5 

 ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 49 917 314,00 PLN w całości opłacony. Sąd Rejonowy Wydział 

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

                         ELKOP S.A. 
www.elkop.pl, e-mail: biuro@elkop.pl 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH    

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

  Działalność operacyjna 
    

  I. Zysk (strata) netto 2 009 -568 

  II. Korekty razem -898 1 691 

       Odpis wartości firmy -727   

       (Zyski) strat z tytułu różnic kursowych -214   

       Amortyzacja 137 78 

       Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12   

       (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -376 735 

       Zmiana stanu rezerw -26   

        Zmiana stanu zapasów 489   
        Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych 78 -11 021 

        Zmiana stanu zobowiązań  138 11 899 

       Inne korekty -409   

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 111 1 123 

 Działalność inwestycyjna     

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 523 963 

      Zbycie aktywów finansowych 523 600 

      Inne wpływy   363 

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 16360 2311 

     Nabycie składników wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   10 

    Wydatki na nabycie aktywów finansowych 16360 2301 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -15 837 -1 348 

 Działalność finansowa     

I. Wpływy  16 219 500 

     Wpływy netto z emisji akcji      

     Kredyty i pożyczki 13 500 

     Emisja dłużnych papierów wartościowych  15650   

     Inne 556   

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 282   

      Spłaty kredytów i pożyczek 26   

      Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 225   

      Odsetki 31   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 937 500 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 1 211 275 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1211 275 

Środki pieniężne na początek okresu 782 425 

Środki pieniężne na koniec okresu  1993 700 
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KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA 

do wyników finansowych za I kwartał 2012 roku 

 

Wstęp 

  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259 z póżn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport 

kwartalny Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za I kwartał 2012 roku.  

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – 

Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”).  

 

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 

informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących 

wartość składników aktywów.  

 

Sprawozdanie finansowe  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za I kwartał 2012 

roku zakończony 31 marca 2012 roku oraz porównywalne sprawozdanie za I kwartał 2011 

roku zakończony 31 marca 2011 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu                 

15 maja 2012 roku.  
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Istotne zasady rachunkowości  

Oświadczenie o zgodności  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(„MSSF”) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz 

interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. zostało 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

 

Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)  

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych 

zasad rachunkowości co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień            

31 grudnia 2011 r.  

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej 

się przewidzieć przyszłości.  

 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE 

wchodzą w życie w roku 2011:  

1) Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia – Przeniesienia aktywów 

finansowych. 

Według szacunków Spółki, powyższe zmiany standardów i interpretacje nie mają istotnego 

wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.  
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Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  ELKOP S.A. 

podlegających konsolidacji na dzień 31.03.2012r.: 

ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przy  ul. J. Maronia 44 zarejestrowana jest w Sądzie 

Rejonowym w Katowicach  pod numerem KRS 0000176582. Spółka działa w branży 

elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnych.   

Spółka  ELKOP S.A. jest spółką dominującą, a spółki zależne to: 

 

 EL EKO Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia               

44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 

0000119398 - (przedmiot działalność spółki jest działalność w zakresie 

projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego) – 100 % akcji. 

 

 ELKOP Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Katowicach pod numerem KRS 0000352928 -  (przedmiotem działalności jest 

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) – 100% 

udziałów. 

 

 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.  

 

o 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. 

 

 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 podmioty gospodarcze : 

 

o 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 ). 

 

Spółka ELKOP Administracja  Sp. z o.o. zawiesiła działalność i nie została objęta 

konsolidacją.  

W I kwartale 2012r. struktura Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.  nie uległa zmianie w 

porównaniu do IV kwartału 2011 r.   
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Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa    

 

         Odpis aktualizujący należności: 

stan na 01.01.2012         0 tys. zł   

rozwiązano                      0 tys. zł 

zwiększenia                   55 tys. zł 

stan na 31.03.2011        55 tys. zł 

 

  Odpis aktualizujący zapasy  

stan na 01.01.2012        283 tys. zł  

rozwiązano                        0 tys. zł  

stan na 31.03.2011        283 tys. zł     

 

2. Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  

 

3.Informacje o sprawach spornych  

Na dzień 31 marca 2012 roku spółki z Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. nie były stroną 

postępowania przed Sądem lub innymi organami o zobowiązania lub inne wierzytelności, 

których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

 

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.  

Brak transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
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Wynagrodzenie Zarządu  i Rady Nadzorczej Spółki: 

 

 

Członkowie 

Organów 

Emitenta 

 

Za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. 

Wynagrodzenie  w tys. zł obciążające Udzielone pożyczki 

Koszty zysk tantiemy kwota do spłaty 

 

Zarządzających 

 

32,5 

 

0,00 

 

0,00 

 

Nadzorujących 

 

2,5 

 

0,00 

 

0,00 

 

Inne jednostki powiązane 

 

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły transakcje z jednostkami z grupy kapitałowej. 

 

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego   

dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  

 

1. Zamiar połączenia Emitenta. 

 

W dniu 23.01.2012 r. wraz z zarządami poniżej wskazanych spółek Zarząd Elkop S.A.  

ustalił , iż nastąpi połączenie Emitenta ze spółkami: 

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

 El-Eko Systems S.A. w Chorzowie,  

 Investment Friends Development S.A. w Płocku. 

 

Emitent poinformował ,że do końca miesiąca stycznia 2012 r. 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.). 
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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 

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 1.300.000,00 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 7.000.000,00 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. informuje, że jest podmiotem 

posiadającym 100% udziału 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 
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Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.  Wobec przyjętego 

trybu połączenia spółek Emitent informuje, że: 

 plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, 

 nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, 

 nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

 połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki Przejmującej tj. 

 Emitenta w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, 

 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, 

 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki Przejmującej. Emitent wyjaśnia, 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 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 
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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 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. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 1/2012 

 

 

2. Zamiar połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi i pierwsze zawiadomienie 

akcjonariuszy o zamiarze połączenia. 

 

W dniu 30.01.2012 r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółkami:  

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

 El-Eko Systems S.A. w Chorzowie,  

 Investment Friends Development S.A. w Płocku. 

 

Informacja opublikowana w raporcie bieżącym nr 5/2012 

 

 

 

3. Zawarcie znaczącej umowy – Oświadczenie o objęciu udziałów 

 

W dniu 17.02.2012 r. Emitent złożył oświadczenie, sprostowane w dniu 23.02.2012 

roku Aktem Notarialnym Rep. A 408/2012 , w przedmiocie objęcia 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 zł każdy           

tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Udziały spółki REFUS Sp. z o.o. 

objęte przez Emitenta zostały w zamian za dokonanie wkładu pieniężnego w łącznej 

wysokości 15.650.000 zł. Jednostkowa cena objęcia każdego udziału wyniosła 

1.565,00 zł , Emitent poinformował, że oświadczenie o objęciu udziałów zostało 

złożone bez zastrzeżenia żadnego warunku oraz terminu.  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.,  

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 8/2012 
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4.    Stanowisko Zarządu  w związku z planowanym połączeniem ze spółkami 

zależnymi. 

 

Zarząd  wyraża pozytywne stanowisko w zakresie planowanego połączenia Spółki                

z podmiotami zależnymi oraz rekomenduje Akcjonariuszom podjęcie projektowanej 

uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 

01.03.2012 r. raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 03.02.2012 r.  

Celem planowanego połączenia jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności 

operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury 

kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem 

projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty. W ocenie Zarządu realizacja 

założonych celów połączenia podmiotów grupy Emitenta wobec charakterystyki 

prowadzonej przez te podmioty działalności oraz zasobów organizacyjnych Emitenta 

ma ogromne szanse powodzenia. Zarząd wskazuje, że realizacja celu związanego z 

obniżeniem kosztów działalności grupy kapitałowej w przypadku dokonania 

połączenia spółek zgodnie z założeniami , niewątpliwie doprowadzi do ograniczenia 

kosztów zarządu , administracyjnych oraz podatkowych ponoszonych aktualnie przez 

wszystkie te podmioty. Nadto wobec przejęcia zadań łączonych podmiotów przez 

struktury Emitenta, w ocenie Zarządu dojdzie do scentralizowania działalności całej 

grupy, czego efektem będzie również zwiększenie efektywności podejmowanych 

przedsięwzięć, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.  

Zarząd wskazuje również, że na skutek połączenia dojdzie do uporządkowania 

struktury grupy kapitałowej Emitenta, co powinno wpłynąć na przejrzystość 

prezentowanych przez spółkę wyników finansowych. Nadto Zarząd Emitenta 

wskazuje, że zgodnie z założeniami planowanego połączenia nie zostały przewidziane 

żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani innych 

osób uczestniczących w połączeniu , wobec czego jego koszty będą minimalne. 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 9/2012 

 

5. 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 23.07.2010 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 40/2010 z dnia 25.07.2010 r. Zarząd Emitenta w 

dniu 29.02.2012 r. zaoferował do objęcia spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 

31.300.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.  Na skutek złożonej przez 

REFUS Sp. z o.o. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta w dniu 01.03.2012 r. 

doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia przez REFUS Sp. z o.o. oraz 

wydania 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii F Emitenta 

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NZW z dnia 23.07.2010 r.  REFUS             
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Sp. z o.o. w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych 

warrantów w dniu 01.03.2012 r. dokonał zapisu na 31.300.000 akcji serii F Emitenta           

o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.650.000 zł. 

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

pkt 4 NZW z dnia 23.07.2010 r. została ustalona na poziomie równym wartości 

nominalnej akcji tj. 0,50 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 31.300.000 akcji 

serii F Emitenta wyniosła 15.650.000 zł. 31.300.000 akcji Emitenta objętych przez 

spółkę REFUS Sp. z o.o. stanowi 31,35 % udziału w podwyższonym kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 31.300.000 głosów stanowiących 31,35% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 10/2012 

 

6. Zmiana wysokości kapitału zakładowego  ELKOP S.A. 

Wobec złożenia w dniu 01.03.2012 r. przez spółkę REFUS Sp. z o.o. w Płocku 

zapisów na akcje nowej emisji serii F o czym Emitent informował raportem bieżącym                      

nr 10/2012, Emitent w dniu 01.03.2012 r. dokonał wydania tj. podpisał dyspozycję 

przekazania akcji nowej emisji serii F na rachunek REFUS Sp. z o.o. w liczbie 

31.300.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości 

nominalnej 15.650.000 zł.  

Zarząd Emitenta wyjaśnił, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie 

uchwały 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 40/2010 z 

dnia 25.07.2010 r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

Wobec powyższego Emitent poinformował, że warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego doszło częściowo do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału 

zakładowego Emitenta wynosi: 49.917.034 zł i dzieli się na 99.834.068 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 11/2012 

 

7.  Istotne Uchwały podjęte na NZW w dniu 01.03.2012 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie: 

a. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,  

b. wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółkami zależnymi: 

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

 El-Eko Systems S.A. w Chorzowie,  

 Investment Friends Development S.A. w Płocku. 
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c. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

d. zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 12/2012 

 

 

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

 

Wobec złożonych rezygnacji przez Panią Jolantę Koralewską, Pana Piotra 

Opławskiego oraz Pana Piotra Zalitacza z pełnionych przez nich funkcji w Radzie 

Nadzorczej Emitenta o czym Emitent poinformował raportami nr 44/2011 i 45/2011 z 

dnia 25.10.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 01.03.2012 r. 

dokonało uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta powołując do jej składu od 

dnia 02.04.2012 r. Pana Mariusza Patrowicza. Emitent poinformował, że aktualny 

skład Rady Nadzorczej to: 

 

 Wojciech Hetkowski 

 Marianna Patrowicz 

 Małgorzata Patrowicz  

 Damian Patrowicz  

 Mariusz Patrowicz 

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 14/2012 

 

 

9. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. 

 

W dniu 07.03.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Refus Sp.z o.o.                   

z siedzibą w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 

3) 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. Refus Sp.z o.o. 

zawiadamia o nabyciu 31.300.000 akcji spółki ELKOP S.A. w Chorzowie. 

Zawiadamiająca informuje, że w dniu 01.03.2012 r. dokonała zapisu na akcje spółki 

ELKOP S.A. w ramach realizacji przysługującego Zawiadamiającej uprawnienia z 

tytułu posiadanych warrantów subskrypcyjnych ELKOP S.A. Wobec powyższego 

Zawiadamiająca informuje, że w dniu 01.03.2012 r. nabyła 31.300.000 akcji Spółki, 

która to ilość stanowi 31,35 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i 

uprawnia do oddania 31.300.000 głosów, stanowiących 31,35 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że przed 

nabyciem akcji Spółki, o których mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała 

16.697.627 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 24,36 % udziału w kapitale 

zakładowym przed jego podwyższeniem oraz aktualnie stanowi 16,72 % udziału w 

podwyższonym kapitale zakładowym. Posiadane przez zawiadamiającą 16.697.627 

akcji Spółki przed podwyższeniem kapitału zakładowego uprawniało do oddania 

16.697.627 głosów stanowiących 24,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Spółki oraz aktualnie uprawnia do oddania 16.697.627 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, która to ilość stanowi 16,72% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  Zawiadamiająca informuje, że 

aktualnie posiada łącznie 47.997.627 akcji Spółki , która to ilość stanowi 48,08 % 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 47.997.627 głosów, 

stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego 

zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od 

niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych 

porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu. 

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 15/2012 

 

10. Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta poniżej 25%. 

W dniu 09.03.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A.                 

z siedzibą w Płocku w trybie 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 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.)           

o zmniejszeniu udziału poniżej progu 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. ATLANTIS S.A. poinformowała, że na podstawie raportu 

bieżącego Emitenta nr 11/2012 z dnia 01.03.2012 r. powzięła informację o dokonanym 

podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta oraz o zmniejszeniu swojego udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. ATLANTIS S.A. 

poinformowała, że jej stan posiadania akcji Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 

21.271.747 akcji, która to ilość stanowi 21,31 % udziału w podwyższonym kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących                        

21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

ATLANTIS S.A. poinformowała, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego 

Emitenta z dnia 01.03.2012 r. posiadała 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość 

stanowiła 31,04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniała do oddania 21.271.747 

głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. ATLANTIS S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych            

12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub 

zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto ATLANTIS S.A. 

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

ATLANTIS S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem 

było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 16/2012 
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11. Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii F. 

W dniu 01.03.2012 r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na 

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

F zostały wyemitowane na podstawie 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 40/2010 z dnia 25.07.2010 r. w ramach kapitału warunkowego. 

Przedmiotową uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  P.E. 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 każdą akcję. ELKOP S.A. w dniu                 01 marca 

2012 r. wydał 31.300.000 warrantów subskrypcyjnych, których posiadacz złożył zapisy 

na 31.300.000 akcji serii F o wartości nominalnej i emisyjnej 0,50 zł każda tj. o łącznej 

wartości nominalnej i emisyjnej 15.650.000,00 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 r. informuje, co następuje:  

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 

data rozpoczęcia subskrypcji – 01 marca 2012 r. 

data zakończenia subskrypcji – 01 marca 2012 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 31.300.000 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 01.03.2012 r.  

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 31.300.000 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 31.300.000 akcji serii F w zamian za 31.300.000 

warrantów subskrypcyjnych akcji serii F.  



 

 19 

 ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 49 917 314,00 PLN w całości opłacony. Sąd Rejonowy Wydział 

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

                         ELKOP S.A. 
www.elkop.pl, e-mail: biuro@elkop.pl 

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

W ramach subskrypcji objęto 31.300.000 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: 0,50zł.  

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

poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono 1 zapis na akcje serii 

F.  

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 jedną osobę 

prawną. 

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 submisję 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 15.560.000 zł. (piętnaście 

milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

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

emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 12.000,00 zł z czego: 

 koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00 zł,  

 koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł, 

 koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa – 10.000  zł,  

 koszty promocji oferty 0,00 zł,  

 pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) 

wyniosły 2.000,00 zł, 

 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 

0,00038zł,. 
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Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 16/2012 

 

12. Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości. 

W dniu 30.03.2012 r. Emitent nabył część udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o.                 

z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej pod numerem KRS 

0000383541, oraz następnie dokonał wniesienia wszystkich posiadanych w tej spółce 

udziałów, jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

DAMF Invest S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C zarejestrowanej pod 

numerem KRS 0000392143 w zamian za akcje nowej emisji serii E spółki DAMF 

Incest/S.A. Emitent poinformował, że na pierwszym etapie dokonał zakupu łącznie 

145 udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. wobec, czego wraz z posiadaną dotychczas 

ilością 10.000 udziałów REFUS SP. z o.o. , w dniu 30.03.2012 r. Emitent posiadał 

łącznie 10.145 udziałów REFUS Sp. z o.o. które następnie zostały wniesione aportem 

do spółki DAMF Invest S.A. Emitent poinformował, że zbyte przez niego 10.145 

udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej 

wartości nominalnej 507.250 zł stanowiło 65,23% udziału w kapitale zakładowym 

REFUS Sp. z o.o. oraz uprawniało do oddania 10.145 głosów stanowiących 65,23 % 

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

W dniu 30.03.2012 r. Emitent dokonał także wniesienia wszystkich 10.145 udziałów 

posiadanych w spółce REFUS Sp. z o.o. aportem do spółki DAMF Invest S.A. w 

Płocku, w zamian za co Emitent objął 3.132 akcje zwykłe imienne serii E spółki 

DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 5.000 zł każda tj. o łącznej 

wartości nominalnej 15.660.000 zł.  Nabyte przez Emitenta 3.132 akcje spółki DAMF 

Invest S.A. stanowią 12,62 % udziału w kapitale zakładowym spółki DAMF Invest 

S.A. oraz uprawniają do oddania 3.132 głosów stanowiących 12,62% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. 

Emitent poinformował, że pomiędzy członkami organów Emitenta i spółki REFUS 

Sp. z o.o. nie zachodzą żadne powiązania. Emitent poinformował, że Prezes Zarządu 

spółki DAMF Invest S.A. jest również Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.  

Emitent uznał wartość nominalną nabytych aktywów – akcji spółki DAMF Invest 

S.A. w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną. 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 17/2012 

 

 

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki mające znaczący wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

 

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w 

prezentowanym okresie.  
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W działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. nie występuje sezonowość działania.  

 

8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  

W okresie I kwartału 2012 r. Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie dokonywała emisji, 

wykupu i spłat dłużnych papierów wartościowych.  

  

9.  Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji.  

Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  

 

10. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w    

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

     ELKOP S.A. nie wypłacała dywidendy. 

 

11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania 

działalności. 

 

Zarząd  wyraża pozytywne stanowisko w zakresie planowanego połączenia Spółki z 

podmiotami zależnymi oraz rekomenduje Akcjonariuszom podjęcie projektowanej 

uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.03.2012 r. 

raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 03.02.2012r.. Celem planowanego połączenia jest 

ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową 

Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów 

Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty. 

W ocenie Zarządu realizacja założonych celów połączenia podmiotów grupy Emitenta 

wobec charakterystyki prowadzonej przez te podmioty działalności oraz zasobów 

organizacyjnych Emitenta ma ogromne szanse powodzenia. Zarząd wskazuje, że 

realizacja celu związanego z obniżeniem kosztów działalności grupy kapitałowej w 

przypadku dokonania połączenia spółek zgodnie z założeniami , niewątpliwie doprowadzi 

do ograniczenia kosztów zarządu , administracyjnych oraz podatkowych ponoszonych 

aktualnie przez wszystkie te podmioty. Nadto wobec przejęcia zadań łączonych 

podmiotów przez struktury Emitenta , w ocenie Zarządu dojdzie do scentralizowania 

działalności całej grupy, czego efektem będzie również zwiększenie efektywności 

podejmowanych przedsięwzięć, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki. 
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Zarząd wskazuje również, że na skutek połączenia dojdzie do uporządkowania struktury 

grupy kapitałowej Emitenta, co powinno wpłynąć na przejrzystość prezentowanych przez 

spółkę wyników finansowych. Nadto Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z 

założeniami planowanego połączenia nie zostały przewidziane żadne szczególne korzyści 

dla członków organów łączących się Spółek, ani innych osób uczestniczących w 

połączeniu , wobec czego jego koszty będą minimalne. 

 

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono jednostkowe 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

Zarząd ELKOP S.A. poinformował, że w dniu 10.05.2012 r. na podstawie aktualnego 

odpisu KRS, Emitent powziął informacje o rejestracji połączenia Emitenta. Emitent 

poinformował, że połączenie Emitenta ze spółkami przejmowanymi tj. 

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

 El-Eko Systems S.A. w Chorzowie,  

 Investment Friends Development S.A. w Płocku 

 

odbyło 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. Podstawą połączenia była Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 01.03.2012 r. oraz uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki El-Eko Systems S.A. z dnia 01.03.2012 

r. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Investment Friends 

Development S.A. z dnia 06.03.2012 r. oraz uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki ELKOP Administracja  Sp. z o.o. z dnia 01.03.2012 r. 

W łączeniu udział wzięły:  

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 49.917.034 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 

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 
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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 1.300.000,00 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 7.000.000,00 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 informuje, że wpisanie połączenia do Krajowego Rejestru 

Sądowego nastąpiło w dniu 09.05.2012 r. 

 

Zamiar połączenia Emitenta oraz I zawiadomienie o planowanym połączeniu. 

Zarząd ELKOP S.A. poinformowała, że w dniu 26.04.2012 r. nastąpiło uzgodnienie 

planu połączenia Emitenta ze spółką: Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w 

Płocku,. 

W łączeniu wezmą udział:  

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

wpisaną 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 

odnawialnych. 

2) Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku (09-402), przy ul. 

Padlewskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 

0000286785, NIP 7743030485, REGON 141139869, jako Spółka przejmowana 

w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Investment Friends Nieruchomości               

Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność w zakresie zarządzania i wynajmu 
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nieruchomościami.  Emitent – ELKOP S.A. poinformował, że jest podmiotem 

posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki 

Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej.  

Połączenie odbędzie się trybie 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.  

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent poinformował, że:  

 plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, 

 nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, 

 nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, 

 połączenie zostanie przeprowadzone bez wydania akcji Spółki 

Przejmującej tj. Emitenta w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, 

 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, 

 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Przejmującej. 

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, jest 

ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę 

kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz 

zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów 

realizowanych przez Przejmowany podmiot.   

Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. jest podmiotem, którego głównym 

przedmiotem działalności jest zarządzanie i wynajem nieruchomości. Emitent 

posiadając 100% udziałów tego podmiotu nie widzi potrzeby utrzymywania i 

ponoszenia kosztów działalności podmiotu, którego działalność pokrywa się z 

zakresem działalności Emitenta. Emitenta wskazuje, że jako w jego strukturze 

wewnętrznej istnieje już dział zajmujący się zarządzaniem i wynajmem 

nieruchomości, wobec czego wszelkie projekty Investment Friends 

Nieruchomości Sp. z o.o. 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 nie znaczne. Ponadto przeprowadzenie połączenia 

przyczyni się do uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta.   
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Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o 

zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Investment Friends Nieruchomości Sp. 

z o.o. w Płocku.  

Emitent poinformował, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego 

przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent 

poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania 

Walnych Zgromadzeń.  

 

13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 

zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 

prognozowanych.  

Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na 

rok 2012.  

 

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego.  

Na koniec I kwartału 2012 r. w Grupie Kapitałowej ELKOP S.A. nie nastąpiły żadne 

zmiany w zobowiązaniach warunkowych.  

 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta 

na dzień przekazywania raportu kwartalnego 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 emitenta w okresie od poprzedniego 

raportu kwartalnego. 

Według wiedzy Zarządu ELKOP S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 15 maja 

2012 roku, co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu posiada: 

Nazwa 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

na dzień 

31.12.2011 

Liczba akcji 

na dzień 

przekazania 

raportu 

Zmiana w 

stosunku do 

poprzednieg

o kwartału w 

liczbie akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

na dzień 

przekazania 

raportu 

Udział głosów 

na walnym 

zgromadzeniu 

na dzień 

przekazania 

raportu 

 

ATLANTIS 
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S.A.   21 271 747  21 271 747 0 21,31%  21,31 %  

REFUS 

SP.ZOO  

 

16.697.627 

 

47 997 627 

 

31.300.000 

 

48,08 %  

 

48,08 %  

 

 

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez 

emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 

kwartalnego. 

 

 Jacek Koralewski                  Prezes Zarządu ELKOP S.A.   

                         Na dzień  15 maja 2012 r.  - 0 akcji 

 Anna Kajkowska                  Wiceprezes Zarządu ELKOP S.A.   

                         Na dzień 15 maja 2012 r.           - 0 akcji 

 

Według wiedzy Zarządu Spółki – członkowie Rady Nadzorczej  posiadają następujące ilości 

akcji:  

Rada 

Nadzorcza   

Liczba akcji 

na dzień  

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 

Wojciech 

Hetkowski 
0 0 0 0 0 

Marianna 

Patrowicz 
0 0 0 0 0 

Małgorzata 

Patrowicz 
0 0 0 0 0 

Damian 

Patrowicz 
0 0 0 0 0 
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Mariusz 

Patrowicz 
0 0 0 0 0 

 

 

Statut ELKOP Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i 

Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.  

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały 

przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki 

według stanu na dzień 15 maja 2012 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

 

17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  

Przeciwko Grupie Kapitałowej ELKOP  S.A. nie toczą się postępowania sądowe. 

 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej istotnej 

lub wielu istotnych transakcji z podmiotami zależnymi.  

W okresie I kwartału 2012r. podmioty z grupy kapitałowej ELKOP S.A. nie dokonywały 

żadnych istotnych transakcji z podmiotami zależnymi.  

 

19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji 

stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

     W okresie I kwartału 2012 r. ELKOP S.A. nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji.  

 

20. 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 realizacji zobowiązań przez emitenta.   

Nie występują inne istotne informacje poza opisanymi  w powyższych  punktach raportu. 

 

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

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.  

Do najistotniejszych czynników, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój                 

ELKOP S.A. będzie miało połączenie ELKOP S.A z podmiotami powiązanymi: 

 ELKOP Administracja Sp. z o.o.,    



 

 28 

 ELKOP Spółka Akcyjna, 41-506 Chorzów, ul. J. Maronia 44, Kapitał zakładowy 49 917 314,00 PLN w całości opłacony. Sąd Rejonowy Wydział 

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

                         ELKOP S.A. 
www.elkop.pl, e-mail: biuro@elkop.pl 

 EL-EKO SYSTEM S.A.,   

 Investment Friends Development S.A.,  

 oraz planowanym połączeniem z Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.   

 

22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 

wartość 

w tys. zł 

struktura 

w % 

wartość 

w tys. zł 

struktura 

w % 

Przychody ze sprzedaży 

produktów 675 100 767 100 

Przychody ze sprzedaży towarów 0    

RAZEM 

(przychody ze sprzedaży 

produktów) 

 

 

675  767  

 

Za I kwartał 2012 roku ELKOP S.A. generowała przychody z tytułu wynajmu własnych 

nieruchomości. 

Segmentów operacyjnych nie wyodrębniano. 

Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 

Euro w następujący sposób: 

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu obowiązującego 

na dzień 31 marca 2012 roku – 4,1616 złotych/euro, porównywalnych danych 

finansowych 2011 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 

2011 roku – 4,0119 złotych/euro,  

 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego 

miesiąca kwartału: 

- I kwartał 2012 roku -  4,1750 złotych/euro,  

- I kwartał 2011 roku  – 3,9742 złotych/euro.  
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   Wybrane dane finansowe w EURO 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Trzy  

miesiące 

zakończone 

31 marca 

2012  

Trzy     

miesiące 

zakończone 

31 marca 

2011 

 Trzy 

miesiące 

zakończone 

31 marca 

2012   

Trzy  

miesiące 

zakończone 

31 marca 

2011  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  
1 853 

 
705 

 
444 

 
177 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  
349 

 
-137 

 
84 

 
-34 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  
810 

 
-580 

 
194 

 
-146 

Zysk (strata) netto przypadający na 

akcjonariuszy jednostki dominującej   
464 

 
-371 

 
111 

 
-93 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  
1 111 

 
1 123 

 
266 

 
283 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  
-15 837 

 
-1 348 

 
-3 793 

 
-339 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej  
15 937 

 
500 

 
3 817 

 
126 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
1221 

 
275 

 
292 

 
70 

Aktywa razem *  
44 387 

 
27891 

 
10 666 

 
6952 

Zobowiązania długoterminowe *  
1597 

 
1638 

 
384 

 
408 

Zobowiązania krótkoterminowe *  
17925 

 
2235 

 
4 293 

 
557 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej *  
22 827 

 
22362 

 
5485 

 
5574 

Kapitał zakładowy *  
34 267 

 
34267 

 
8 234 

 
8541 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  

 

84 734 890 
 

35 334 068 
 

84 734 890 
 

35 334 068 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  
0,00 

 
-0,01 

 
0,00 

 
-0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  
0,33 

 
0,27 

 
0,08 

 
0,07 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i 

czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku. 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELKOP S.A. 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                             

w tys. zł 

stan na                  

31.03.2012        

niebadane 

stan na                  

31.12.2011 

zbadane 

stan na                  

31.03.2011        

niebadane 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 33 875 18 588 18 853 

    Rzeczowe aktywa trwałe 4 401 86 4 337 

    Nieruchomości inwestycyjne   4 381   

    Należności długoterminowe 0 309 12 500 

    Długoterminowe aktywa finansowe 29 463 13 803 2 016 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 9   

II. Aktywa obrotowe 5 832 5 102 6 985 

     Zapasy 3 901 3 829 4 560 

     Należności krótkoterminowe 740 553 1 427 

     Inwestycje krótkoterminowe 854   296 

     Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   720 312 

     Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe 337   390 

III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży       

 

A k t y w a  r a z e m 
 

39 707 23 690 25 838 

        

P a s y w a       

I. Kapitał własny 22 438 22 261 9 710 

     Kapitał zakładowy 34 267 34 267 17 667 

     Kapitał zapasowy  1 504 3 475 3 475 

     Kapitał  z aktualizacji wyceny   4 289 4 289 

     Pozostałe kapitały rezerwowe 4 289     

     Zyski/straty zatrzymane -17 622 -19 770 -15 721 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

III. Zobowiązania krótkoterminowe 17 202 1 429 16 128 

     Kredyty i pożyczki 559 546 500 

     Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 15 650     

     Zobowiązania handlowe 183 316 537 

     Zobowiązania pozostałe 810 500 15 024 

     Zobowiązania z tytułu leasingu 0   0 

     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67 67 67 

P a s y w a  r a z e m 39 707 23 690 25 838 

        

Wartość księgowa 22 438 22 261 9 710 

Liczba akcji 68 534 068 68 534 068 35 334 068 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,33 0,32 0,27 

Rozwodniona liczba akcji 99 834 068 99 834 068 35 334 068 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,22 0,22 0,27 
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POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na                  

31.03.2012        

niebadane 

stan na                  

31.12.2011 

zbadane 

stan na                  

31.03.2011        

niebadane 

1. Należności warunkowe       

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)       

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)       

2. Zobowiązania warunkowe 339 339 433 

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych        

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek  339 339 433 

3. Inne (z tytułu)       

Pozycje pozabilansowe, razem 339 339 433 

 

 

JEDNOSTKOWY  RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT 

stan na 

31.03.2012 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2011 r. 

niebadane                              

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
767 675 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
366 732 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 401 -57 

IV. Koszty sprzedaży     

V. Koszty ogólnego zarządu 218 268 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 198 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 31 

IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 179 -158 

X. Przychody finansowe 8 22 

XI. Koszty finansowe 12 1 

XII. Zysk przed opodatkowaniem 175 -137 

XV. Podatek dochodowy -2   

XVI. Zysk (strata) netto 177 -137 

      

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  53 434 890 35 334 068 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,01 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  84 734 890 35 334 068 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,01 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2012 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2011 r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  177 -137 

Inne całkowite dochody, w tym:     

Całkowity dochód za okres  177 -137 

 

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W  

KAPITALE WŁASNYM 

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2012 r. 

niebadane                              

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone         

31 grudnia 2011r.  

zbadane                           

Trzy miesiące 

zakończone      31 

marca 2011 r. 

niebadane                              

I. Stan kapitału  własnego na początek okresu (BO) 22 261 11 788 9 817 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

b) korekty błędów  podstawowych       

I.a. Stan kapitału  własnego na początek okresu  (BO), po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 261 11 788 9 817 

1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 34 267 17 667 17 667 

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego       

a) zwiększenia (z tytułu)       

b) zmniejszenia (z tytułu)       

1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 34 267 34 267 17 667 

2. Akcje ( udziały) własne na początek okresu       

2.1 Zmiany akcji( udziałów)  własnych       

a) zwiększenie       

b) zmniejszenie       

2.2 Akcje ( udziały) własne na koniec okresu       

3. Stan kapitału  zapasowego  3 475 3 445 3 445 

3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego   30 30 

a) zwiększenie (z tytułu)   30 30 

    -  umorzone zobowiązania układowe   30 30 

b) zmniejszenie (z tytułu)       

3.2. Stan kapitału zapasowego  3 475 3 475 3 475 

4. Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na 

początek okresu 4 289 4 289 4 289 

4.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych       

a) zwiększenie (z tytułu)       

b) zmniejszenie (z tytułu)       

4.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z 

aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 289 4 289 4 289 

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu       

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                   b) zmniejszenia (z tytułu)       
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            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 

okresu       

        7. Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek 

okresu -19 770 -15 584 -15 584 

a) zwiększenie (z tytułu)   -4 186 -137 

    - zysk/strata za okres   -4 186 -137 

    -  z kapitału z aktualizacji wyceny       

b) zmniejszenie (z tytułu) 177     

   - pokrycie straty z kapitału zapasowego       

5.1 Zyski/Straty zatrzymane na koniec okresu -19 593 -19 770 -15 721 

II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 22 438 22 261 9 710 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 22 438 22 261 9 710 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone  31 

marca 2012 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone  31 

marca 2011 r. 

niebadane                              

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
    

I. Zysk (strata) netto 177 -137 

II. Korekty razem -46 1 151 

     Amortyzacja  66 78 

     Zmiana stanu pozostałych zapasów -72   

   Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych -217 -11 014 

    Zmiana stanu zobowiązań  177 12 087 

    Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych     

    Inne korekty     

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 1 014 

 Działalność inwestycyjna     

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej     

     Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

     Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne      

     Zbycie aktywów finansowych     

     Inne wpływy     

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 15 660 1 656 

     Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych   10 

     Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne      

     Nabycie aktywów finansowych  15 660 1 646 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 660 -1 656 

 Działalność finansowa     

I. Wpływy  15 663 530 

     Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału     
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     Kredyty i pożyczki 13 500 

     Emisja dłużnych papierów wartościowych  15 650   

      Inne   30 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej     

       Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku     

       Spłaty kredytów i pożyczek     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 663 530 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) 134 -112 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 134 -112 

Środki pieniężne na początek okresu 720 424 

Środki pieniężne na koniec okresu  854 312 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Trzy miesiące 

zakończone 

31 marca 

2012 

 

Trzy     

miesiące 

zakończone 

31 marca          

2011 

 Trzy 

miesiące 

zakończone 

31 marca 

2012  

Trzy miesiące 

zakończone 

31 marca 

2011 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  
767 

 
675 

 
184 

 
170 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  
179 

 
-158 

 
43 

 
-40 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  
175 

 
-137 

 
42 

 
-34 

Zysk (strata) netto   
177 

 
-137 

 
42 

 
-34 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  
131 

 
1014 

 
31 

 
255 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  
-15 660 

 
-1 656 

 
-3 751 

 
333 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej  
15 663 

 
530 

 
3 752 

 
133 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
134 

 
-112 

 
32 

 
-28 

Aktywa razem *  
39 707 

 
23 690 

 
9 541 

 
13 358 

Zobowiązania długoterminowe *  
0 

 
0 

 
 

0 
0 

Zobowiązania krótkoterminowe *  
17 202 

 
1429 

 
4134 

 
356 

Kapitał własny *  
22 438 

 
22 261 

 
5392 

 
5 549 
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Kapitał zakładowy *  
34 267 

 
34267 

 
8234 

 
8541 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  
84 734 890 

 
35 334 068 

 
84 734 890 

 
35 334 068 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  
0,00 

 
-0,01 

 
0,00 

 
-0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  
0,33 

 
0,32 

 
0,08 

 
0,08 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej  

i czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku. 

 

 

Chorzów, 15 maja 2012 r.  

 

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu   ELKOP S.A.                                          

 

Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu  ELKOP S.A.                                      


