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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 

lipiec 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 – lipiec 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. 

W raportowanym miesiącu Spółka poinformowała, iż w dniu 06.07.2020 r. na pierwszym posiedzeniu 

Rady Nadzorczej trzeciej kadencji podjęto uchwałę o powierzeniu Panu Piotrowi Zimnochowi pełnienie 

funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. w restrukturyzacji oraz uchwałę o 

powierzeniu Panu Dariuszowi Kowalczykowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego  Rady Nadzorczej 

Spółki. 

Spółka w związku ze złożonym wnioskiem o otwarcie postępowania o zmianę układu na podstawie 

Prawo restrukturyzacyjne, poinformowała o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w 

Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy (dalej: „Postanowienie”) z dnia 02 lipca 2020 r. o otwarciu 

postępowania o zmianę układu częściowego zawartego dnia 13 czerwca 2017 r. w toku przyśpieszonego 

postępowania układowego przez Spółkę, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w 

Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy dnia 18 lipca 2017 r. (sygn. akt VIII GRp 1/17), a następnie 

zmienionego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII 

Gospodarczy z dnia 5 września 2019 r. (sygn. akt VIII Grp 15/19). Na podstawie powyższego 

Postanowienia (sygn. akt VIII GReu 5/20) nadzorcą sądowym wyznaczony został Pan Maciej Henryk 

Pasek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 175), natomiast do reprezentowania praw 

obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Dyszkiewicz, ul. Kujawska 5a lok. 6, 

15-552 Białystok. Przesłanką otwarcia postępowania o zmianę układu częściowego, przyjętego na 

Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26 sierpnia 2019 r. oraz zatwierdzonego postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Białymstoku z 5 września 2019 r., było wykazanie trwałego zmniejszenia dochodu z 

przedsiębiorstwa dłużnika po zatwierdzeniu układu. 

W miesiącu lipcu Spółka ogłosiła do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne serii 

A drugie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  

W raportowanym miesiącu Spółka poinformowała, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował spółkę zależną od 
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Emitenta pod nazwą Finarka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(„Finarka”). Podstawową działalnością Finarka jest działalność wspomagająca usługi finansowe. 

 

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 07.07.2020 r. Emitent poinformował o wyborze Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (17/2020). 

2. Natomiast w dniu 14.07.2020 r. Emitent opublikował raport miesięczny za czerwiec 2020 r. 

(18/2020). 

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

1. W dniu 07.07.2020 r. Emitent poinformował o otwarciu postępowania o zmianę układu 

(10/2020). 

2. W dniu 16.07.2020 r. Emitent ogłosił drugie wezwanie do złożenia akcji imiennych Marka S.A. w 

restrukturyzacji (11/2020). 

3. Natomiast w dniu 23.07.2020 r. Emitent poinformował o rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym spółki zależnej od Emitenta (12/2020). 

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: 

14.09.2020 – Raport miesięczny sierpień 2020 r. 

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”. 
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