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Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Emitent”, „Spółka”), w ramach 

wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 

NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych z dnia 31 października 2008 roku zmienionych uchwałą Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, niniejszym przekazuje raport miesięczny za 

grudzień 2020 r.  

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

Spółki, które w jej ocenie mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej spółki oraz wyników finansowych – grudzień 2020 r.  

W raportowanym miesiącu Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych poprzez 

monitoring działań komorniczych i skierowanie nowych wniosków do kancelarii komorniczych. Spółka 

pragnie podkreślić, iż ze względu na dużą bazę klientów i weryfikację baz danych powyższe działania 

również będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. 

Spółka w miesiącu grudniu otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII 

Wydział Gospodarczy w sprawie w przyspieszonym postępowaniu układowym MARKA Spółki Akcyjnej w 

restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia zmiany układu częściowego z datą prawomocności od dnia 

25 listopada 2020 r. 

Spółka w miesiącu grudniu zawarła umowy z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Białymstoku, których przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i rok 2021. 

Natomiast w dniu 30.12.2020 r. Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki 

posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty zmienionego układu w 

wysokości 167 411,53 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej 

obligacji i odsetki w wysokości 47 411,53 zł na dzień 31.12.2020 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy). 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące EBI: 

1. W dniu 14.12.2020 r. Emitent opublikował raport miesięczny za listopad 2020 r. (25/2020). 
2. Natomiast w dniu 23.12.2020 r. Emitent poinformował o zawarciu umowy z Firmą Biegłych 

Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o., których przedmiotem jest przeprowadzenie badania 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i rok 2021. 
(26/2020). 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące ESPI: 

1. W dniu 21.12.2020 r. Emitent poinformował o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o 

zatwierdzeniu zmiany układu częściowego (24/2020). 
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2. W dniu 30.12.2020 r. Emitent poinformował o wypłacie pierwszej raty zatwierdzonej zmiany 

układu z obligatariuszami Spółki (25/2020).  

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem 

 Brak zdarzeń. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 

lub analitykami, oraz oczekiwany termin raportu analitycznego 
 

 

Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

11.02.2021 – Raport miesięczny styczeń 2021 r. 

Kwartalne:  

12.02.2021 – Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku. 

Podstawa prawna:  

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

– „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 
Spółka: 
 
Beata Malinowska – Prokurent 


