
  
 

 Raport miesięczny maj 2019 
 

Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, 
Tel. (85) 742-02-34, www.markasa.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994, 
NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4 032 286,00 zł w całości opłacony 

Strona 1 z 5 
 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY 

Marka S.A. w restrukturyzacji 

MAJ 2019 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 14 czerwca 2019 r. 

 



  
 

 Raport miesięczny maj 2019 
 

Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, 
Tel. (85) 742-02-34, www.markasa.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994, 
NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4 032 286,00 zł w całości opłacony 

Strona 2 z 5 
 

Spis treści:  
 

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  –   maj 

2019 r. ................................................................................................................................................................... 3 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem ................................................................................................................................................. 3 

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

objętym raportem ................................................................................................................................................. 4 

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 ............................................................................... 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Raport miesięczny maj 2019 
 

Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, 
Tel. (85) 742-02-34, www.markasa.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994, 
NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4 032 286,00 zł w całości opłacony 

Strona 3 z 5 
 

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 

maj 2019 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 – maj 2019 r.  

W raportowanym miesiącu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2019, iż złożyła w 

Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”), nowy wniosek o otwarcie 

postępowania o zmianę układu („Wniosek”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm. – dalej: Prawo restrukturyzacyjne). 

Wniosek został złożony w oparciu o art. 173 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Wniosek uwzględnia 

wytyczne Sądu zawarte w uzasadnieniu do Postanowienia Sądu z dnia 01.04.2019 r o oddaleniu wniosku 

o otwarcie postępowania o zmianę układu złożonego przez Spółkę w dniu 28.12.2018 r. Mając na 

uwadze obecną sytuację ekonomiczną Spółki, zmiana układu w zakresie harmonogramu spłat polega na 

zmniejszeniu o ok. 45% wartości wypłacanych rat w poszczególnych datach zatwierdzonego przez Sąd 

harmonogramu spłat, jak również odroczenie terminu płatności należności obligatariuszom o cztery lata, 

tj. do 2029 roku. Zmieniony układ zakłada spłatę należności oraz odsetek w 100%, tak, jak to jest 

określone w obecnie obowiązującym układzie.  

Spółka pragnie nadmienić, iż postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 r. Sąd otworzył postępowanie o 

zmianę układu tym samym uwzględnił złożony przez Spółkę Wniosek. 

Spółka w raportowanym miesiącu mając na uwadze założenia nowej strategii windykacyjnej i 

optymalizację procesów windykacyjnych, rozwiązała w ramach porozumienia umowy zastępstwa 

procesowego z kancelarią prawną obsługującą procesy prawno-windykacyjne Spółki. Celem powyższych 

działań jest optymalizacja kosztowa i zmniejszenie kosztów usług obcych, a tym samym poprawa wyniku 

finansowego Spółki.    

Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych. W raportowanym miesiącu realizowała 

procesy windykacyjne poprzez zwiększenie: 

1. działań polubownych: windykacja telefoniczna, działania terenowe, kampanie listowne  

i sms-owe; 

2. działań prawnych: 

a. przegląd i analiza przejętych postępowań prowadzonych przez Kancelarię w związku z 

zakończeniem współpracy, 

b. przygotowanie do skierowania do sądu nowych pozwów na drodze Elektronicznego 

Postępowania Upominawczego oraz obsługę bieżącą trwających postępowań sądowych,  

c. obsługa złożonych wniosków o nadanie klauzul wykonalności, które to zostały przejęte po 

rozwiązaniu umowy z Kancelarią obsługującą procesy prawno-windykacyjne, 
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d. skierowanie 304 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczych,  

e. monitoringu postępowania sądowego i egzekucyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

postępowania zawieszone w celu ich aktywowania prawnego, 

f. intensywnego monitoringu czynnych postępowań komorniczych w związku ze zmianą przepisów, 

które obowiązują od stycznia 2019 roku, 

g. szczegółowego monitoringu postepowań egzekucyjnych w związku ze zwiększoną liczbą zbiegów 

w tych postępowaniach w celu wyjaśniania dalszego postępowania obsługujących je 

komorników, a w szczególności spraw, na których w depozytach znajdują się zajęte w wyniku 

postępowania egzekucyjnego środki oczekujące na plany podziału; 

3. działań SKIP Tracingu w przypadku pożyczkobiorców zmieniających dane kontaktowe, 

wzbogacanie danych teleadresowych przy zaangażowaniu pracowników działu sprzedaży; 

4. działań kampanijnych (SMS, PISMA) w celu zawarcia porozumień z klientami dłużnymi. 

Efektem powyższych działań jest to, że w maju Spółka odnotowała stabilny wzrost wpływów z 

zawieranych z Klientami ugód w formie papierowej, a uruchomiony proces monitoringu spłacalności 

ugód wskazuje na kontynuację budowy płacącego się portfela wierzytelności o dużym 

 przeterminowaniu.  

Łącznie na dzień 31.05.2019 roku Spółka posiada portfel ugód o saldzie  ok. 2,9 mln zł, który co 

miesięcznie wzrasta. Celem Spółki jest wypracowanie portfela ugód, który na koniec roku szacowany jest 

na poziomie ok. 7,00 mln zł.  

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

działania również będą kontynuowane w kolejnych miesiącach ze zwiększonym naciskiem na działania 

polubowne i zawieranie ugód. 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem  

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższy raport bieżący EBI: 

1. W dniu 13.05.2019 r. Emitent opublikował raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2019 r. 

(6/2019). 

2. Natomiast w dniu 14.05.2019 r. Emitent opublikował raport okresowy za I kwartał 2019 r. 

(7/2019). 

3. W dniu 31.05.2019 r. Emitent opublikował raport roczny za 2018 rok (8/2019). 

4. Również w dniu 31.05.2019 r. Emitent opublikował korektę raportu okresowego za IV kwartał 

2018 r. (9/2019). 

5. Także w dniu 31.05.2019 r. Emitent opublikował korektę raportu okresowego za I kwartał 2019 r. 

(10/2019). 

6. Również w dniu 31.05.2019 r. Emitent poinformował o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2019 

roku (11/2019). 

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

1. W dniu 16.05.2019 r. Emitent poinformował o złożeniu nowego wniosku o otwarcie 

postępowania o zmianę układu  na podstawie Prawo restrukturyzacyjne (8/2019). 
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2. W dniu 31.05.2019 r. Emitent poinformował o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2019 roku 

(9/2019). 

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: 

12.07.2019 – Raport miesięczny czerwiec 2019 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”. 

 
Zarząd Spółki: 
 
Radosław Grodzki – Prezes Zarządu 


