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1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ  ELKOP ENERGY.  

 

1.1 Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2012 r. obejmuje:  

 

 Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18 c – Spółka dominująca 
zawiązana została w dniu 18 października 2010 roku na podstawie Aktu 
Notarialnego Repertorium A numer 3192/2010. W dniu 11 marca 2011 roku Sąd 
Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego – Postanowieniem dokonał wpisu do Krajowego Rejestru 
Sadowego: Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000380413. Podstawa 
działalności - według Polskiej Klasyfikacji Działalności  posiada PKD 3511Z - 
wytwarzanie energii elektrycznej.  
 

 Hibertus Sp.  z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18 c  - Spółka zależna od 
Elkop Energy S.A., w której Emitent posiada 100% udziałów. Hibertus Sp.  z o.o. 
została zawiązana w dniu 23.03.2011 r. na podstawie Aktu Notarialnego 
Repertorium A numer 1503/2011 przez Spółkę Companies Trade Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdańsku. W dniu 04 maja 2011 roku -  Elkop Energy S.A. na podstawie 
Umowy sprzedaży Udziałów zakupiła od spółki Companies Trade Sp.  
z o.o. z  siedzibą w Gdańsku - 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Hibertus Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr 
KRS 0000381756). Podstawa działalności - według Polskiej Klasyfikacji Działalności  
posiada PKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej. 

  

 

1.2 Informacja o Emitencie. 

 

Spółka Elkop Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. 
Działalność Spółki opiera się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł 
naturalnych – energia wiatru.  
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Działalność spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym 
potencjałem rozwojowym. Wynika to z faktu, że priorytetem dzisiejszej polityki 
energetycznej Polski jest zwiększenie udziału tzw. zielonej energii  
w ogólnym bilansie.  

Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty  
w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem 
działalności Spółki Elkop Energy S.A. Racjonalna gospodarka zasobami jako 
pierwszoplanowe działanie obecnej polityki makroekonomicznej w sposób 
naturalny przekłada się na działania Emitenta. Pomimo nacisku na stymulację tego 
rynku przez instytucje rządowe oraz unijne, liczba nowo powstających podmiotów 
w tej branży jest wciąż niewystarczająca by sprostać wymaganiom. Ten fakt to 
szansa dla całego sektora, jak również dla Spółki Elkop Energy S.A.  

Sytuacja rynkowa była uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę działalności  
w branży energii odnawialnej. Spółka Elkop Energy S.A. od początku swojego 
istnienia jest ukierunkowana na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań 
ekologicznych dla branży energetycznej. Ustawiczne rozwijanie działalności  
w ramach tego sektora ma doprowadzić, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, 
do zbudowania silnego podmiotu. Spółka podejmuje również współpracę z innymi 
podmiotami z branży, takie działanie ma na celu stworzenie fundamentów dla 
powstania grupy kapitałowej. Doświadczenie w realizacji projektów jest wartością, 
która wyróżnia Emitenta na tle konkurencji. 

1.3 Kapitał zakładowy: 
 Kapitał zakładowy Elkop Energy S.A. na dzień sporządzenia raportu wynosi  

1.625.000,00 złotych i dzieli się na 16.250.000 akcji o wartości nominalnej                
0,10 złotych  /dziesięć groszy/ każda. 
 

 Kapitał zakładowy Hibertus Sp. z o.o. na dzień sporządzenia raportu wynosi 
1.605.000,00 złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 
16.050,00 złotych każdy. 

 
1.4  Władze w spółce: 

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. -  Prezes Zarządu Jacek Koralewski 
Zarząd Spółki Hibertus Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Jacek Koralewski 
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1.5  Rada Nadzorcza Spółki Elkop Energy S.A. na dzień przekazania raportu: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Kajkowska 
 Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Patrowicz 
 Członek Rady Nadzorczej - Marianna Patrowicz 
 Członek Rady Nadzorczej - Damian Patrowicz  
 Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Hetkowski 

 

2. STRUKTURA AKCJONARIATU 
Poniżej zaprezentowano wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających, co najmniej 
5% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Elkop 
Energy S.A. 

 

Dane na dzień sporządzenia  sprawozdania. 

L.p. Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji 
Udział procentowy 

[%] 

1.  Elkop S.A.   4 890 000    30,09 % 

2.  FON S.A.    3 050 000    18,77 % 

3.  Atlantis S.A.   2 865 000    17,63 % 

4.  
Investment Friends  

Capital S. A.   1 249 500 
     7,69 % 

5.  FON Ecology S.A.       940 000       5,78 % 

6.  Pozostali   3 255 500     20,04 % 

7.  R  a  z  e  m 16 250 000  100,00 % 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE. 
 

 
Poniżej przedstawione zostały skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy 
kapitałowej Elkop Energy S.A. za okres opisywany w raporcie wraz z danymi 
porównawczymi (wszystkie dane finansowe podane są w PLN). 
 

Wybrane dane skonsolidowane z bilansu Grupy kapitałowej Elkop Energy S.A.: 

 

Wyszczególnienie 

Stan na  31.12.2012 [zł] Stan na  31.12.2011 [zł] 

Kapitał własny 1.758.997,83 2.760.555,43 

Należności długoterminowe  0 0 

Należności krótkoterminowe  16.916,63 77.014,51 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

107.199,85 130.102,93 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe  708.748,93 646.116,79 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy kapitałowej Elkop Energy S.A.: 

 

Wyszczególnienie 

Za okres od 
01.10.2012 - 
31.12.2012 

Za okres od 
01.10.2011 - 
31.12.2011 

Za okres od 
01.01.2012-
31.12.2012  

Za okres od    
01.01.2011 - 
31.12.2011     

Przychody netto                                                                       
ze sprzedaży  

116.323,23 86.099,44 425.286,16 104.226,75 

Amortyzacja 15.448,58 28.389,78 93.662,01 57.229,53 

Zysk/ strata na 
sprzedaży 

- 7.759,64 663,50 - 18.186,83 - 42.449,17 
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Zysk/ strata na              

działalności 
operacyjnej 

- 7.759,13 663,80 - 18.186,86 - 42.449,72 

Zysk/strata brutto - 134.730,72 - 658.956,35 - 975.011,60 - 708.292,63 

Zysk/strata netto - 134.730,72 - 537.187,07 -1.001.557,60 - 681.746,63 

 
 

 

 
Poniżej przedstawione zostały jednostkowe wybrane dane finansowe Elkop Energy S.A.  za 
okres opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi (wszystkie dane finansowe 
podane są w PLN). 
 

Wybrane dane  jednostkowe z bilansu Elkop Energy S.A.  
 

 

Wyszczególnienie 

 

Stan na  31.12.2012 [zł] 

 

Stan na  31.12.2011 [zł] 

Kapitał własny 1.925.150,58 2.880.621,24 

Należności długoterminowe  0 0 

Należności krótkoterminowe  12.313,19 49.597,55 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

69.266,99 66.753,52 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe  687.694,81 645.373,14 
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Wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat Elkop Energy S.A.  
 

 

Wyszczególnienie 

Za okres od 
01.10.2012 - 
31.12.2012 

Za okres od 
01.10.2011 - 
31.12.2011 

 

Za okres od 
01.01.2012-
31.12.2012 

Za okres od 
01.01.2011 - 
31.12.2011   

Przychody netto                                                                       
ze sprzedaży  

35.000,00 60.500,00 98.306,00 68.500,00 

Amortyzacja 0 0 0 0 

Zysk/ strata na         

sprzedaży 

10.243,69 

 

57.306,78 -462,89 48.713,37 

Zysk/ strata na            

działalności 
operacyjnej 

10.243,50 57.306,48 -463,74 48.713,60 

Zysk/strata brutto -116.142,90 -613.872,03 -955.470,66 -561.680,82 

Zysk/strata netto -116.142,90 

 

-518.648,75 -955.470,66 -561.680,82 

 

4. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH  
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 
ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM  
 
Emitent nie publikował jednostkowych i skonsolidowanych prognoz finansowych  
na rok 2012. 

 

 

5. ISTOTNE  ZDARZENIA ORAZ  CZYNNIKI  MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE 
WYNIKI FINANSOWE 

 
Grupa Kapitałowa Elkop Energy za IV Kwartał 2012 roku osiągnęła stratę  
z działalności operacyjnej w wysokości  7.759,13 złotych.  
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Na prezentowane wyniki  z działalności operacyjnej miały systematyczne wpływy 
uzyskiwane z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Działalność ta polega na 
produkcji energii, przy wykorzystywaniu własnych urządzeń (farm wiatrowych), oraz 
sprzedaży praw majątkowych - „Zielone Certyfikaty” za pośrednictwem Towarowej 
Giełdy Energii. Na osiągnięcie straty ze sprzedaży w raporcie skonsolidowanym za IV 
kwartał 2012 r. wpływ miało: 

 spadek wpływów ze sprzedaży - praw majątkowych tzw. „Zielonych 
Certyfikatów” za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii – należy zwrócić 
szczególną uwagę, iż obserwuje się sukcesywny spadek cen na Towarowej 
Giełdzie Energii ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej 
wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.   

 spadek produktywności elektrowni wiatrowych  - spowodowany głównie 
spadkiem średnich prędkości wiatru w IV kwartale 2012 roku, 
 

Natomiast narastająco Grupa Kapitałowa Elkop Energy za okres od 01.01.2012 roku                         
do 31.12.2012 r. osiągnęła stratę netto w wysokości – 1.001.557,60 złotych, 
spowodowaną głównie: 
 
 aktualizacją wartości inwestycji kapitałowych realizowanych przez Spółkę, 

 

Ponadto w ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami, które miały miejsce  

w IV kwartale 2012 r. były następujące wydarzenia: 

 
 Dnia 08.10.2012 r. do Spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych nr 1006/2012 z dnia 08.10.2012r. o zawieszeniu obrotu akcjami 
Spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone w trybie art. 78 ust. 3 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki 
zostało dokonane do końca dnia 08.11.2012 r. 

 
 Dnia 08.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ELKOP S.A.   

w Chorzowie o zbyciu akcji Spółki.  
 

 Dnia 3.10.2012r. w ramach umowy cywilnoprawnej pożyczki akcji ELKOP S.A. 
zbyła 1620 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 4,98 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 1620 głosów stanowiących 4,98 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym. W wyniku tego zbycia posiadała 
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11.380 akcji Spółki, która to ilość stanowi 35,01 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawnia do oddania 11.380 głosów stanowiących 35,01 % udziału   
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 

 Dnia  08.10.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o pośrednim 
zbyciu akcji Spółki złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza 
Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. 

 
 Dnia 08.10.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia wszystkich 

członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 
ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany 
Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy 
o obrocie. W dniu 03.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady 
Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej - odpłatnej umowy 
pożyczki zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał zbycia 1620 akcji Spółki. 
Osoby obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku 
prawnego wynikający z umowy pożyczki. 

 
 Dnia 09.10.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Investment 

Friends Capital S.A. w Płocku o nabyciu akcji Spółki.  Zawiadamiająca 
poinformowała, że w dniu 08.10.2012 r. w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej 
poza rynkiem regulowanym nabyła 514 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 1,58 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 514 głosów 
stanowiących 1,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. W wyniku tej transakcji Investment Friends Capital S.A. posiadała 2.499 akcji 
Spółki, która to ilość stanowi 7,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawnia do oddania 2.499 głosów stanowiących 7,69 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
 Dnia 10.10.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ELKOP S.A.  

w Chorzowie o zbyciu akcji Spółki.  Zawiadamiająca poinformowała, że w dniu 
08.10.2012r. w ramach umowy cywilnoprawnej pożyczki akcji zbyła 1600 akcji 
Spółki, która to ilość stanowiła 4,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
uprawniała do oddania 1600 głosów stanowiących 4,92 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec tej transakcji ELKOP S.A. posiadała 
9.780 akcji Spółki, która to ilość stanowi 30,09 % udziału w kapitale zakładowym 
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Spółki oraz uprawniała do oddania 9.780 głosów stanowiących 30,09 % udziału  
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
 Dnia 10.10.2012r. na podstawie odpisu aktualnego KRS Spółka pozyskała 

informacje o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 7 ust. 1 Statutu 
Spółki. Spółka poinformowała, że Sąd dokonał rejestracji zmian statutu 
wynikających z uchwały nr 5 NWZ z dnia 20.09.2012 r. w zakresie zmiany wartości 
nominalnej akcji Spółki (podziału akcji) z dotychczasowej wartości nominalnej 
50,00 zł każda akcja, do wartości 0,10 zł każda akcja. Wysokość kapitału 
zakładowego nie uległa zmianie. Jednocześnie zwiększeniu uległa ogólna liczba akcji 
z dotychczasowych 32.500 akcji do 16.250.000 akcji. Po dokonaniu tej rejestracji 
kapitał zakładowy spółki wynosi 1.625.000,00 zł i dzieli się na 16.250.000 akcji  
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A oraz 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 
 Dnia 11.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia wszystkich 

członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 
ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany 
Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy 
o obrocie. W dniu 08.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady 
Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej - odpłatnej umowy 
pożyczki zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał zbycia 1600 akcji Spółki. 
Osoby obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku 
prawnego wynikający z umowy pożyczki. 

 
 Dnia 12.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków 

Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.  
W dniu 08.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym dokonał 
nabycia 514 akcji Spółki po cenie 1.906,00 zł. 

 
 Dnia 12.10.2012 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji 

Spółki złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana 
Damiana Patrowicza. 
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 Dnia 22.10.2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  
w Warszawie podjął na wniosek Spółki uchwałę nr 778/2012 w przedmiocie 
wyznaczenia dnia 29.10.2012 r. dniem podziału dotychczas zarejestrowanych, 
32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł 
każda na 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji 
Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd KDPW postanowił, że z dniem 
29.10.2012 r. kodem PLELKPE00014 oznaczonych będzie 16.250.000 (szesnaście 
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki o wartości 0,10 zł każda. 

 
 Dnia 26.10.2012 r. do Spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych, 

zgodnie, z którego treścią od dnia 29.10.2012 r. na rynku NewConnect notowanych 
będzie 16.250.000 akcji Spółki. Komunikat GPW S.A. jest konsekwencją dokonanego 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 20.09.2012r. podziału akcji 
w ten sposób, że dotychczasowych 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji 
Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł każda na 16.250.000 (szesnaście milionów 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 

 Dnia 31.10.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków 
Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. 
W dniu 25.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej - odpłatnej umowy pożyczki zawartej 
poza rynkiem regulowanym dokonał nabycia 800.000 akcji Spółki. Osoby 
obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku prawnego 
wynikający z umowy pożyczki. 

 
 Dnia 31.10.2012 r. do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia złożone w trybie art. 69 

ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza 
oraz Pana Damiana Patrowicza. Spółka DAMF Invest S.A. w Płocku złożyła 
zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej  
z podmiotem trzecim zawartej w dniu 25.10.2012r. Wobec faktu, że DAMF Invest 
S.A. oraz podmiot trzeci, z którym zawarta została umowa z dnia 25.10.2012r. są 
podmiotami zależnymi od Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana 
Patrowicza, zawiadomienia tych podmiotów zawierają informację o tym, że liczba 
posiadanych przez nich łącznie pośrednio akcji Spółki nie uległa zmianie. Zmiany 
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nastąpiły na poziomie podmiotowym w zakresie posiadanych przez podmioty 
zależne od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza akcji Spółki. 

 
 Dnia 06.11.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat o zaistnieniu 

okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji kursu akcji Spółki oraz  
o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji  
w obrocie akcjami Spółki. Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności wzrostu 
kursu akcji Spółki w okresie od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 2 października 2012 r. 
ustaliła, że zaobserwowany wzrost kursu akcji spółki w wyżej wskazanym okresie 
był przede wszystkim skutkiem działalności 2 osób fizycznych, działających na 
rachunkach inwestycyjnych 5 podmiotów. Zarząd Spółki wskazał, że okoliczności 
przywoływane przez Komisję Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 
06.11.2012 r. tj. dokonywanie transakcji przez osoby fizyczne na akcjach Spółki  
w sposób uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się manipulacji kursem akcji 
Spółki, mają charakter niezależny od działań samej Spółki i jej Zarządu. Zarząd 
oświadczył, że nie miał żadnego wpływu ani wiedzy o okolicznościach wskazanych 
przez KNF w komunikacie z dnia 06.11.2012 r. Jednocześnie Zarząd wskazał, że 
będzie podejmował działania w celu możliwie szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz 
przywrócenia obrotu akcjami Spółki. 

 
 Dnia 07.11.2012 r. do Spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych nr 1101/2012 z dnia 07.11.2012 r. o zawieszeniu obrotu akcjami 
Spółki w okresie od dnia 09.11.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. włącznie. Zarząd Spółki 
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 08.10.2012 r. poinformował, 
że mimo podjętych przez Spółkę działań Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie postanowił  o przedłużeniu okresu zawieszenia obrotu akcjami 
Spółki. Spółka wskazała, że w okresie od dnia pierwotnego zawieszenia obrotu 
akcjami tj. od dnia 08.10.2012 r. dokonana została rejestracja sądowa obniżenia 
wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z uchwałą nr 5 NZW z dnia 20.09.2012 r., 
rejestracja obniżenia wartości nominalnej akcji spółki w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. a także zmiana ilości akcji notowanych w systemie 
NewConnect, o których to zdarzeniach Spółka informowała kolejno raportami 
bieżącymi 20/2012 z dnia 11.10.2012 r., 27/2012 z dnia 23.10.2012 r. oraz 28/2012 
z dnia 27.10.2012 r. Zarząd Spółki wskazał, że mimo podjętych działań mających na 
celu zwiększenie płynności akcji Spółki oraz ochronę interesu akcjonariuszy  
i innych uczestników obrotu, najprawdopodobniej ze względów wskazanych  
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w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 06.11.2012 r. o którym Spółka 
informował raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 07.11.2012 r. Zarząd GPW S.A. 
postanowił o przedłużeniu zawieszenia obrotu akcjami Spółki na kolejny 
maksymalny dopuszczalny okres. Zarząd Spółki oświadczył, że będzie podejmował 
wszelkie prawem dostępne kroki celem możliwe szybkiego wyjaśnienia sprawy oraz 
przywrócenia obrotu akcjami Spółki.  

 
 Dnia 14.11.2012 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości treść 

skonsolidowanego raportu okresowego obejmującego III kwartał 2012 roku. 
 
 Dnia 16.11.2012 r. Spółka przekazała informację o zwołaniu na dzień 13.12.2012r. 

na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Razem z tą informacją 
przekazane zostały projekty uchwał NWZ oraz wzór pełnomocnictwa. 

 
 Dnia 19.11.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków 

Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. 
W dniu 09.11.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu  ramach umowy cywilnoprawnej - umowy sprzedaży zawartej poza 
rynkiem regulowanym dokonał nabycia 422.947 akcji Spółki w cenie 6,65 zł za 
każdą akcję. 

 
 Dnia 19.11.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia pięciu członków 

Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.  
W dniu 09.11.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej - umowy sprzedaży zawartej poza 
rynkiem regulowanym dokonał nabycia 800.000 akcji Spółki w cenie 6,65 zł za 
każdą akcję. 

 
 Dnia 19.11.2012 r. do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia złożone w trybie art. 69 

ust. 1 ustawy o ofercie o pośredniej zmianie stanu posiadania przez spółkę DAMF 
Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. 
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 Dnia 27.11.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 
1 ustawy o ofercie przez spółkę FON Ecology S.A. o nabyciu akcji Spółki. 
Zawiadamiająca poinformowała, że w dniu 22.11.2012 r. w ramach transakcji 
zawartej poza zorganizowanym systemem obrotu, na podstawie cywilnoprawnej 
umowy kupna – sprzedaży nabyła 140.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 0,86 
% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 140.000 
głosów stanowiących 0,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. W wyniku tej transakcji FON Ecology S.A.  posiadała 940.000 
akcji Spółki, która to ilość stanowiła 5,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
oraz uprawniała do oddania 940.000 głosów stanowiących 5,78 % udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 
 Dnia 28.11.2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji 

Spółki złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza  
i Pana Damiana Patrowicza. 

 
 Dnia 28.11.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków 

Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane 
Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy 
o obrocie. Zgodnie z treścią zawiadomień w dniu 22.11.2012 r. podmiot blisko 
związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy 
cywilnoprawnej dokonał nabycia 140.000 akcji Spółki w cenie 12,50 zł za każdą 
akcje oraz w dniu 26.11.2012r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej 
oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej dokonał nabycia 234.532 akcji 
Spółki w cenie 11,98 zł za każdą akcje. 

 
 Dnia 03.12.2012 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki przez 

spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz pośrednim zbyciu akcji Spółki przez Pana 
Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. 

 
 Dnia 05.12.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków 

Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. 
Zgodnie z treścią zawiadomień w dniu 03.12.2012 r. podmiot blisko związany 
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Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej 
dokonał zbycia 27.522 akcji Spółki w cenie 31,40 zł za każdą akcje. 

 
 Dnia 07.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 

1245/12 w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect oraz 
czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. Na mocy uchwały z dnia 07.12.2012 r. 
Zarząd GPW S.A. postanowił o ponownym zawieszeniu obrotu akcjami Spółki na 
okres od dnia 07.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. włącznie. Jednocześnie Zarząd 
GPW S.A. postanowił o warunkowym wykluczeniu z obrotu akcji Spółki od dnia 
15.01.2013 r., pod warunkiem rozwiązującym, uznania przez Zarząd GPW S.A., że 
wartość Spółki na podstawie notowań na rynku NewConnect nie jest sprzeczna  
z racjonalnie pojmowanymi zasadami kształtowania ceny na podstawie 
mechanizmu rynkowego, co może nastąpić pod warunkiem przekazania przez 
ELKOP ENERGY S.A. w terminie do dnia 07.01.2013 r.:  
1) analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz jej perspektyw na 
przyszłość, a także sporządzenia i opublikowania dokumentu zawierającego wyniki 
dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez 
Spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,  
2) wyceny wartości Spółki w oparciu o co najmniej dwie różne metody wyceny, 
dokonane przez podmioty zajmujące się zawodowo szacowaniem wartości 
przedsiębiorstw dla celów transakcyjnych, 
3) stanowiska Zarządu Spółki co do wartości Spółki niezależnie od jej wartości 
wynikającej z wyceny na podstawie kursu notowań na rynku NewConnect. 
Zarząd GPW S.A. ponadto zobowiązał Spółkę do opublikowania powyższych 
dokumentów. 
Sporządzenie i przedstawienie wyżej wymienionych kompletnych, wiarygodnych  
i nie budzących zastrzeżeń dokumentów było warunkiem utrzymania akcji Spółki  
w obrocie na rynku NewConnect. Spółka poinformowała, że decyzja o utrzymaniu 
akcji Spółki w obrocie jest decyzją o charakterze uznaniowym Zarządu GPW S.A.  
w Warszawie. Spółka poinformowała, że niezwłocznie rozpocznie proces zbierania 
ofert profesjonalnych podmiotów trudniących się badaniem i wyceną spółek celem 
terminowego i rzetelnego wypełnienia zobowiązań Zarządu GPW S.A. oraz 
utrzymania akcji Spółki w obrocie na rynku NewConnect. 

 
 Dnia 13.12.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Na 

jednogłośny wniosek akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym 
Zgromadzeniu podjęta została uchwała porządkowa o zarządzeniu przerwy w 
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obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 11 stycznia 2013 r. do godziny 12:00. 
Akcjonariusze uzasadnili podjęcie uchwały o zarządzeniu przerwy faktem, 
otrzymana przez Spółkę Uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/2012  
z dnia 07.12.2012 r. dotyczącej wykluczenia akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu NewConnect. Uchwała Zarządu GPW S.A. ma charakter warunkowy 
i od przedstawionych przez Spółki w terminie do dnia 07.01.2012 r. wyceny oraz 
analizy sytuacji gospodarczej i finansowej ELKOP Energy S.A. zależeć będzie 
utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku NewConnect. Akcjonariusze są zdania, 
że dla podjęcia najlepszych dla Spółki decyzji konieczne jest uprzednie definitywne 
rozstrzygnięcie kwestii wynikających z Uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie. 

 
 Dnia 13.12.2012 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości wykaz 

akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu w dniu 13.12.2012r. 

 
 Dnia 17.12.2012 r. Zarząd Spółki zawarł umowę z Fundacją Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie 
analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość, 
a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz 
opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Spółkę działalności 
operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz sporządzenie 
wyceny Spółki na dzień 30.11.2012r. przy zastosowaniu, co najmniej dwóch różnych 
metod wyceny. Powyższa umowa została zawarta celem wypełnienia zobowiązań 
nałożonych na Spółkę uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r.  

 
 Dnia 27.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW SA nr 1347/ 2012  

z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 
1245/2012 z dnia 07.12. 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na 
rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami o której Spółka 
informowała raportem bieżącym nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r. Zmiana uchwały 
nr 1245/2012 polega na podjęciu przez Zarząd GPW S.A. decyzji o dalszym 
zawieszeniu obrotu akcjami Spółki, obecnie do dnia 08 stycznia 2013 r. włącznie.  
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Ponadto w ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami, które miały miejsce  
po IV kwartale 2012 r. były następujące wydarzenia: 

 

 07 stycznia 2013 r. - Emitent poinformował, że w dniu 07.01.2013 r. Zarząd GPW 
S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 25/2013 w sprawie 
zmiany uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r.  
Na mocy uchwały z dnia 07.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił 
przedłużyć do dnia 14.01.2013 r. termin publikacji raportu zawierającego analizę 
sytuacji gospodarczej i perspektyw na przyszłość Emitenta oraz wyceny wartości 
spółki Elkop Energy S.A. a ponadto postanowił o odpowiedniej zmianie 
pozostałych terminów określonych uchwałą nr 1245/2012. Zmienioną uchwałą 
Zarząd GPW S.A. zdecydował, że obrót akcjami Spółki pozostanie zawieszony do 
dnia 17.01.2013 r. włącznie. Emitent informuje ponadto, że uchwała z dnia 
07.01.2013 r. zmienia datę ewentualnego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na 
dzień 04.02.2013 r. w przypadku gdy przedstawione przez Spółkę raportem w dniu 
14.01.2013 r. dokumenty zostaną uznane przez Zarząd GPW S.A. za nierzetelne, 
niekompletne lub niewiarygodne. Emitent poinformował, że zwrócenie się z 
wnioskiem o przedłużenie terminu na publikację dokumentów zawierających 
wnioski z badania sytuacji gospodarczej Spółki podyktowane było interesem 
Spółki i jej akcjonariuszy i miało na celu przedstawienie sytuacji spółki w możliwe 
najszerszym i rzetelnym zakresie, który będzie uzasadniał pozostawienie akcji 
Spółki w obrocie na rynku NewConnect. 

 
 12 stycznia 2013 r. - Emitent poinformował o treść uchwał podjętych przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanego 
po przerwie w dniu 11.01.2013 r. 

 
 14 stycznia 2013 r. - Emitent poinformował, iż w wykonaniu zobowiązań 

nałożonych na Spółkę Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/12 z dnia 07.12.2012 r. 
przekazał do publicznej wiadomości dokument sporządzony przez Fundację 
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Poznaniu zawierający analizę sytuacji 
finansowej i gospodarczej emitenta oraz perspektyw dalszego prowadzenia 
działalności przez Spółkę tj. w zakresie odpowiadającym treści § 15b Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz wycenę wartości spółki dokonaną w oparciu 
o dwie różne metody wyceny. Jednocześnie Emitent przekazuję opinię Zarządu w 
zakresie wartości Spółki.  
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Emitent oświadcza, że treść publikowanych wraz z niniejszym raportem 
dokumentów, zawartych w nich informacji oraz wyjaśnienia nie była przedmiotem 
badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem 
ich zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 
 16 stycznia 2013 r. - Emitent poinformował, że w dniu 15.01.2013 r., jako strona 

sprzedająca zawarł ze spółką Urlopy.pl S.A. w Płocku, jako kupującym umowę 
kupna - sprzedaży akcji. 
Przedmiotem umowy z dnia 15.01.2013 r. było 9.396.563 akcji spółki FON Ecology 
S.A. w Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł. Zbyte akcje uprawniały do oddania 
9.396.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A. oraz stanowiły 8,62 
% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A. 
oraz 8,62 % udziału w jej kapitale zakładowym. Wartość umowy to 939.656,30 zł., 
cena jednostkowa zbywanych akcji wyniosła 0,10 zł za każdą akcję.  
Jednocześnie wobec faktu, że Emitenta ze spółką Urlopy.pl S.A. w Płocku łączy 
umowa pożyczki pieniężnej z dnia 28.11.2011 r. Emitent informuje, że wynikające 
z tej umowy zobowiązanie do zwrotu kwoty pożyczki w kwocie 686.199,45 zł 
zostało przez strony potrącone ze zobowiązaniem Urlopy.pl S.A. do zapłaty ceny 
zakupu akcji FON Ecology S.A., o którym mowa powyżej w kwocie 939.659,30 w 
ten sposób, że obie wierzytelności uległy całkowitej kompensacie. 

 
 17 stycznia 2013 r. Emitent poinformował, iż  Zarząd GPW S.A. w Warszawie z 

związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w 
zw. z art. 16 ust.  3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podjął uchwałę 
nr 67/2013 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta od dnia 18.01.2013r. 
do dnia 01.02.2013r. włącznie. Zarząd Emitenta informuje, że nie są mu znane 
przyczyny żądania KNF oraz, że nie wystąpiły żadne nowe okoliczności 
uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Emitent informuje, że 
podejmuje wszelkie możliwe kroki celem przywrócenia obrotu akcjami Spółki oraz 
zapobieżenia wykluczeniu Spółki z obrotu. 

 
 21 stycznia 2013 r. Emitent poinformował, iż w dniu 18.01.2013 r. Zarząd 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w 
sprawie rejestracji w dniu 22 stycznia 2013 r. 16.250.000 (szesnaście milionów 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Emitenta wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 
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emitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z dnia 11 stycznia 2013 r. 

 
 Dnia 18.01.2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  

w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 22 stycznia 2013 r. 
16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych 
praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2013 r. 
 
 

 Dnia 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 115/2013  
w sprawie obrotu akcjami Spółki. Na mocy uchwały z dnia 29.01.2013 r. Zarząd 
GPW S.A. postanowił uchylić § 1 swojej uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku 
NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. 
Ponadto Zarząd GPW S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do końca drugiego dnia 
obrotu po dniu opublikowania przez Spółkę informacji o wynikach subskrypcji akcji 
zwykłych na okaziciela serii C Spółki emitowanych z zachowaniem prawa poboru, w 
szczególności informacji o przydziale tych akcji lub informacji  
o niedojściu ich emisji do skutku. Zarząd GPW S.A. postanowił wznowić obrót 
akcjami Spółki począwszy od trzeciego dnia obrotu po opublikowaniu przez 
Emitenta informacji wyżej wskazanych, o ile wcześniej nie zajdą okoliczności 
uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu tymi akcjami albo ich wykluczenie  
z obrotu z uwagi na bezpieczeństwo lub interes uczestników tego obrotu ustalając, 
że wznowienie obrotu akcjami odbywać się będzie zgodnie  
z harmonogramem o którym mowa w przepisach Nr 0201 ust. 1a Załącznika Nr 2 do 
regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd GPW S.A. określił kurs odniesienia dla akcji 
Emitenta obowiązujący do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia tych akcji po 
wznowieniu obrotu nimi na rynku NewConnect na poziomie wynoszącym 0,01 zł. 
Zarząd GPW S.A. ustalił także, że do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia 
akcji Spółki, po wznowieniu obrotu nimi na rynku NewConnect nie będą 
obowiązywały ograniczenia wahań kursów tych akcji.  
Uchwała ponadto stanowi, że informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami 
Emitenta zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze 



 

 

str. 21                                                                                  

Elkop Energy Spółka Akcyjna 
ul. Zygmunta Padlewskiego 18C 
09-402 Płock 
Tel/fax. 24 366 06 26 

 
www.elkopenergy-sa.pl 
biuro@elkopenergy-sa.pl 

 
NIP:  774 31 93 164 
REGON: 142684184 
Numer KRS: 0000380413 
Kapitał zakładowy 1 625 000,00 PLN, opłacony w całości 

 

 

 

komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej 
w dniu poprzedzającym ten dzień. 

 
6. W okresie objętym raportem Spółka prowadziła prace polegające na 

przygotowaniu kolejnych projektów inwestycyjnych oraz działalność 
operacyjną poprzez spółkę zależną Hibertus Sp. z o. o. polegającą na produkcji 
i sprzedaży energii elektrycznej farmy wiatrowej.  

 
 

7. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej ELKOP 
ENERGY przynajmniej w najbliższym roku obrotowym:   
 

Strategię rozwoju związaną z produkcją energii elektrycznej - Emitent planuje 
realizować poprzez przejmowanie podmiotów posiadających własne farmy wiatrowe 
w atrakcyjnych lokalizacjach oraz budowę własnych farm wiatrowych.  
Emitent zaplanował, że przejmowane spółki zajmujące się produkcją energii 
elektrycznej, w których obejmie 100% udziałów będą z czasem wchłaniane przez 
Emitenta. Pozwoli to na sukcesywne obniżanie kosztów działalności Emitenta oraz 
osiągniecie efektu synergii. 

Emitent posiada 100 % udziałów w spółce celowej Hibertus Sp. z o.o. Emitent na 
przełomie III i IV kwartału 2013 r. planuje procesu połączenia ze spółką Hibertus                  
Sp. z. o.o.  
 

     Ponadto Grupa Kapitałowa Elkop Energy zakłada dalszy rozwój w trzech 
podstawowych obszarach:  

 
 Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych,  ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatru. 

Spółka planuje swoją główną działalność skupić na produkcji i sprzedaży energii 
elektrycznej. Działalność ta polega na produkcji energii, przy wykorzystywaniu 
własnych  urządzeń (farmy wiatrowe). Proces ten jest dwutorowy. Pierwszym 
ogniwem jest odsprzedaż energii elektrycznej zakładowi, który dostarcza energię 
indywidualnym odbiorcom. Zorganizowanie tego procesu powierzone jest od strony 
technicznej wykwalifikowanym podmiotom. Drugim ważnym elementem tego 
obszaru działalności jest sprzedaż świadectw pochodzenia za pośrednictwem 
Towarowej Giełdy Energii.  
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 Realizacji i sprzedaży projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

W ramach tej działalności Spółka planuje pozyskać tereny inwestycyjne, na których 
będą realizowane elektrownie wiatrowe. Land Development to działalność mająca 
na celu przeprowadzenie formalno-prawnych procedur, jak również opracowania 
projektu budowy dla pozyskanych działek. Zakończenie działań na wczesnym etapie 
realizacji inwestycji ma na celu zbudowanie wartości dodanej, która pozwoli z 
zyskiem odsprzedać teren Inwestorom zainteresowanym realizacją tego typu 
przedsięwzięć. Prowadzenie działalności obrotu działkami inwestycyjnymi (land 
development) w pierwszych latach funkcjonowania daje możliwość  pozyskania 
środków na realizację własnymi zasobami dużych inwestycji, bez konieczności 
angażowania w znacznej mierze finansowania zewnętrznego. 
Środki pozyskane z obrotu ziemią zostaną wykorzystane do przeprowadzenia 
własnych inwestycji. Spółka nie wyklucza, w przypadku zwiększonego 
zapotrzebowania na kapitał, przy realizacji dużych inwestycji, pozyskiwanie 
zewnętrznego finansowania. Rozpoczęcie realizacji inwestycji związane więc będzie 
również z pozyskaniem środków z emisji akcji, z których Spółką planuje przeznaczyć 
na realizację projektów. 
 
W przypadku podejmowania działalności w ramach tego punktu strategii trzeba 
podkreślić, że ze względu na wysokie koszty przygotowywania procesu 
inwestycyjnego to działanie będzie realizowane przy założeniu zakupu gruntu po 
atrakcyjnej cenie. Ekonomiczne uzasadnienie podjęcia działań w ramach pierwszego 
lub drugiego punktu strategii będzie zdeterminowane przez warunki gruntu i 
możliwość osiągnięcia określonego zwrotu z inwestycji. 
 

 Doradztwo branżowe 
Spółka w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć  
w branży energii odnawialnej planuje również rozwijać działalność w ramach 
doradztwa branżowego. Spółka będzie podejmować działania w celu nawiązania 
kontaktów z inwestorami, którzy planują podjąć działalność na rynku energii 
odnawialnych, a nie posiadają rozbudowanej wiedzy i zaplecza organizacyjnego.  
 
Spółka planuje działalność w ramach doradztwa wykorzystać również do 
budowania szerokiej grupy kapitałowej działającej w branży energii odnawialnej. 
Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych podjęciem wspólnych działań 
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wykorzystujących synergię płynącą ze ścisłej kooperacji jest bardzo istotnym 
punktem strategii. 
   

      
 Płock, 13 lutego 2013 roku                ……………………………………….. 

                                          Prezes Zarządu 
 


