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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 

październik 2017 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 – 

październik 2017 r.  

W raportowanym miesiącu w Spółce wystąpił znaczny wzrost ilości zawartych umów pożyczek 

wśród klientów wobec poprzedniego miesiąca. Spółka nieustannie podejmuje działania mające na celu 

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

osobiste spotkania z potencjalnymi klientami.  

W raportowanym miesiącu Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji przekazał do publicznej 

wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 

2017 roku („NWZA”). NWZA rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, w tym podjęło 

uchwałę o kontynuowaniu działalności przez MARKA S.A. w restrukturyzacji. Podczas obrad NWZA został 

zgłoszony do protokołu sprzeciw do powyższej uchwały przez jednego akcjonariusza.  

Emitent w raportowanym miesiącu poinformował, iż w dniu 19 października 2017 r. Zarząd 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Zarząd KDPW”) podjął Uchwałę nr 702/17 w 

sprawie uchylenia Uchwały Nr 181/15 Zarządu KDPW z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcie 

obligacji na okaziciela serii H1 do depozytu przez KDPW. 

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 13.10.2017 r. Emitent opublikował raport miesięczny za wrzesień 2017 r. (22/2017). 

2. W dniu 19.10.2017 r. Emitent opublikował treść uchwał podjętych na NWZ Marka S.A w 

restrukturyzacji w dniu 19.10.2017 r. (23/2017). 

3. Również w dniu 19.10.2017 r. Emitent opublikował informację o sprzeciwach zgłoszonych do 

protokołu podczas obrad NWZ Marka S.A w restrukturyzacji w dniu 19.10.2017 r. (24/2017). 

4. W dniu 23.10.2017 r. Emitent poinformował o uchyleniu uchwały KDPW w sprawie obligacji serii 

H1 spółki Marka S.A. w restrukturyzacji (25/2017). 

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

1. W dniu 10.10.2017 r. Emitent przekazał informację o otrzymanym zawiadomieniu o zmniejszeniu 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. w restrukturyzacji (30/2017). 
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2. W dniu 16.10.2017 r. Emitent przekazała do KNF listę akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.10.2017 r. 

(31/2017). 

3. W dniu 19.10.2017 r. Emitent opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, 

zwołanym na dzień 19.10.2017. (32/2017). 

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: 

14.12.2017 – Raport miesięczny listopad 2017 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: 
 
Prezes Zarządu – Jarosław Konopka 


