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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 

marzec 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 – marzec 2020 r.  

W raportowanym miesiącu w Spółce ilości zawartych umów pożyczek wśród klientów wobec 

poprzedniego miesiąca zmniejszyła się. Spółka nieustannie podejmuje działania mające na celu dotarcie 

z ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację bezpośrednich działań marketingowych, jak również 

osobiste spotkania z potencjalnymi klientami. 

Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych poprzez skierowanie nowych pozwów do e-

sądu, jak również aktywną współpracę z kancelariami komorniczymi, do których zostały skierowane 

nowe wnioski egzekucyjne. Spółka pragnie podkreślić, iż ze względu na dużą bazę klientów i weryfikację 

baz danych powyższe działania również będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. 

Spółka spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemii 

koronawirusa COVID-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego 

rozprzestrzeniania się wirusa, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki, będą mieć 

istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka mając na uwadze ochronę pracowników i 

klientów, zawiesiła bezpośrednią sprzedaż pożyczek w domu klienta oraz uzgadnia z obecnymi 

pożyczkobiorcami spłatę pożyczek za pośrednictwem rachunków bankowych. Większość zatrudnionych 

pracowników bezpośredniej sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi pracują obecnie zdalnie.  

Spółka ma również na uwadze ograniczenia wynikające z zakłóceń działalności sądów, gdyż zgodnie z 

rekomendacją Ministra Sprawiedliwości skierowaną do organów sądowych zalecono pracownikom 

wymiaru sprawiedliwości pracę zdalną, co może przełożyć się w najbliższym czasie na zmniejszenie 

dynamiki spłat na etapie egzekucyjnym, a w konsekwencji na działania komorników. Powyższe 

okoliczności wpłyną na zmniejszenie przychodów w przyszłych okresach z tytułu windykacji należności 

Spółki. Rozprzestrzenienie się koronawirusa będzie wpływało również na rynek pracy i ograniczało 

możliwości finansowe dłużników, co może przełożyć się na zmniejszenie lub wręcz zaniechanie spłat, co 

bezpośrednio wpłynie na znaczne zmniejszenie przychodów Spółki z tytułu spłat pożyczek. 

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż biorąc pod uwagę czynniki dużej niepewności, w tym 

niedające się przewidzieć, takie jak czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego i skalę wszystkich 

ograniczeń z tym związanych, a także ich skutki gospodarcze, również po ustaniu zagrożenia 

epidemicznego, na moment publikacji niniejszego raportu nie sposób oszacować pełnego wpływu 

skutków pandemii na skalę obniżenia obecnych i przyszłych wyników finansowych Spółki. 



  
 

 Raport miesięczny marzec 2020 
 

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 4 z 5 
 

W raportowanym miesiącu Spółka poinformowała o przesunięciu termin wypłaty trzeciej raty 

zmienionego układu z obligatariuszami Spółki przypadającego w dniu 31.03.2020 r. na dzień 9.04.2020 r. 

Przedmiotowa decyzja ma związek z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz narastającym 

zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 i powstałym z tego tytułu opóźnieniem w finalizacji umów 

biznesowych Spółki. 

Spółka poinformowała również o podjęciu decyzji i przesłaniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku 

Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”), wniosku 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). Przedmiotowa decyzja podyktowana została potrzebą 

ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy, obligatariuszy oraz kontrahentów Emitenta. Wniosek 

został złożony w oparcie o art. 173 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego mając na uwadze obecną sytuację 

ekonomiczną Spółki. Zmieniony układ przewiduje – tak jak aktualnie obowiązujący (zmieniany) układ – 

pełne zaspokojenie wierzycieli, zaś zmiana sprowadza się do zawieszenia spłat do grudnia 2020 r. oraz 

zmniejszeniu wysokości poszczególnych rat w latach od 2021 r. do 2023 r. z jednoczesnym zachowaniem 

terminów płatności należności obligatariuszom. 

 

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 13.03.2020 r. Emitent opublikował raport miesięczny za miesiąc luty 2020 r. (05/2020). 

 

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

1. W dniu 24.03.2020 r. Emitent przekazał informację na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 

na działalność i wyniki finansowe Spółki (02/2020). 

2. W dniu 31.03.2020 r. Emitent przekazał informację o przesunięciu terminu wypłaty trzeciej raty 

zmienionego układu z obligatariuszami Spółki (03/2020). 

3. Również w dniu 31.03.2020 r. Emitent poinformował o złożeniu przez Spółkę wniosku o otwarcie 

postępowania o zmianę układu na podstawie Prawo restrukturyzacyjne (04/2020). 

 

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 
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Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

13.05.2020 – Raport miesięczny kwiecień  2020 r. 
 

Kwartalne:  
14.05.2020 – Raport kwartalny za I 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 


