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Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, 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 styczeń 2014 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 – 

styczeń 2014 r.  

 

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje z 2013 r. w sprawie regulacji rynku pożyczek, a na 

ich podstawie powstał nowy projekt przekazany w grudniu 2013 r. do ponownych uzgodnień 

resortowych. Najważniejsze zmiany w projekcie założeń to podniesienie limitu kosztów 

pozaodsetkowych z 30% do 50% wartości pożyczki z jednoczesną rezygnacją formuły RSSO, oraz 

propozycja utworzenia rejestru firm pożyczkowych w Ministerstwie Gospodarki, który prowadzi 

Centralną Ewidencję Informacji Gospodarczej i ma w tym zakresie doświadczenia, a nie, jak pierwotnie 

proponowano, w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo działalność na rynku 

pożyczek będą mogły prowadzić tylko spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, a minimalny 

wymagany kapitał będzie na poziomie 200 tys. zł, a nie jak zakładano wcześniej 60 tys. zł.  

Mając na uwadze ocenę pożyczkobiorców i ich zdolność finansową do spłaty zobowiązań, a tym 

samym ograniczenie ryzyka działalności firm pożyczkowych i banków, w projekcie ministerstwa 

zaproponowano zasady wymiany informacji między instytucjami działającymi w sektorze bankowym i 

poza nim, tak aby kredytodawcy mogli korzystać z baz danych, czyli z BIK, na zasadzie wzajemności. 

Podmioty pożyczkowe będą mogły dostarczać informacje i je otrzymywać. Na podstawie wymiany banki 

będą miały informację o zobowiązaniach zaciąganych poza sektorem bankowym, a kredytodawcy 

niebankowi będą wiedzieli, czy klient posiada już zobowiązanie w banku. 

Resort finansów analizuje otrzymane uwagi i można się spodziewać, że w najbliższym czasie 

nowy projekt zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów a następnie do Sejmu. Zmiany 

prawne mogłyby wówczas wejść w życie w drugiej połowie 2014 r. 

 

W raportowanym miesiącu Zarząd Marka S.A. kontynuował działania związane z restrukturyzacją 

Spółki.  

Za okres styczeń 2013 r. – styczeń 2014 r. ściągalność pożyczek zawartych w Spółce od początku 

2013 r. wyniosła 80,72 proc. Wartość należności z tytułu pożyczek zawartych od początku 2013 r. na 

koniec stycznia 2014 r. wynosi 16.712.545,32 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. 

zanotowała wzrost o 8,91%. Od 23 lipca 2013 r. do 12 lutego 2014 r. przy współpracy z Pośrednikami 
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Kredytowymi podpisano łącznie 610 umów o pożyczkę. W tym samym okresie, mając na uwadze 

restrykcyjną ocenę pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 1238 wniosków o pożyczkę. W 

porównaniu z danymi zawartymi w raporcie miesięcznym za miesiąc grudzień (w okresie od 11 stycznia 

2014 r. do 12 lutego 2014 r.) przyrost podpisanych umów wynosi 154. 

 

Spółka zawarła umowę z Firmą Biegłych Rewidentów: Audit and Tax Group Sp. z o.o., której 

przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013. Firma 

Biegłych Rewidentów Audit and Tax Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Sienkiewicza 55a lok. 

54-57, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3364 i została wybrana przez Radę 

Nadzorczą Spółki. Firma Audit and Tax Group Sp. z o.o. badała sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. 

zatem ma doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy pożyczkowej oraz 

specyfiki funkcjonowania pożyczek na rynku finansowym.  

Zarząd Marka S.A. w raportowanym miesiącu podjął uchwałę w sprawie umorzenia 1 036 sztuk 

obligacji własnych serii A oraz złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o 

stwierdzenie zmniejszenia liczby obligacji serii A. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. stwierdził, że po umorzeniu kodem PLMARKA00030 oznaczonych jest 

2.604 sztuk obligacji serii A spółki MARKA S.A.  

W miesiącu styczniu, przypadał termin obliczenia stopy procentowej dla drugiego okresu 

odsetkowego obligacji serii B, wyemitowanych przez spółkę w dniu 23 lipca 2013 r., na łączną kwotę w 

wysokości 12.800.000 zł. Stopa procentowa dla drugiego okresu odsetkowego obligacji serii B wyniosła 

10,72%. Termin wykupu obligacji serii B przypada 15 stycznia 2016 r. W raportowanym okresie, Spółka w 

dniu 15 stycznia 2014 r. dokonała terminowej wypłaty odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji 

serii B. 

Zarząd Marka S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r. otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 stycznia 2014 roku informujący, że 5 lutego 2014 r. odbędzie 

się ostatnia sesja notowań na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę 

Marka S.A., o terminie wykupu 17 lutego 2014 r. i wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLMARKA00030. Dniem ustalenia praw do 

świadczeń z obligacji na okaziciela serii A był 7 luty 2014 r. 

 

Zarząd kontynuuje intensywne prace oraz rozmowy, których celem jest rozszerzenie bazy 

pośredników kredytowych oraz modyfikacja oferty pożyczek i dopasowania jej do potrzeb klientów. W 

styczniu br. Spółka zmodyfikowała ofertę Pożyczki na konto i wprowadziła miesięczną spłatę rat zamiast 

dotychczasowej tygodniowej. Pozwoliło to również na zwiększenie wartości oferowanych Pożyczek na 

konto. Spółka na bieżąco monitoruje zainteresowanie poszczególnymi produktami i będzie dążyć do 

ewentualnych zmian mając na względzie zainteresowanie i potrzeby klientów. Niewątpliwym atutem 

obsługi klientów będzie wdrożenie II etapu testowanego w styczniu br. nowego systemu 

informatycznego, który na bieżąco monitoruje stan wierzytelności klientów i ich spłatę. Wszelkie 
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odstępstwa w zakresie spłat pożyczek będą priorytetowo analizowane, a w konsekwencji uruchomiona 

zostanie wewnętrzna procedura windykacyjna. Pozwoli to na utrzymanie na bardzo wysokim poziomie 

współczynnika ściągalności pożyczek. 

Zarząd informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. Pani Jolanta Szorc złożyła rezygnację z pełnienia 

funkcji Wiceprezesa Zarządu Marka S.A. z dniem 12 lutego 2014 r. Przyczyną rezygnacji Pani Jolanty 

Szorc z zajmowanego stanowiska są względy zdrowotne. 

 

 

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 02.01.2014 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 1/2014 dotyczący terminów 

przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. 

2. Również w dniu 02.01.2014 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 2/2014 o 

zawarciu umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 

3. W dniu 03.01.2014 r. Zarząd opublikował raport bieżący 3/2014 o podjęciu uchwały w sprawie 

umorzenia obligacji serii A. 

4. W dniu 13.01.2014 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 r. (4/2014). 

5. Również w dniu 13.01.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym 5/2014 o Uchwale 

KDPW potwierdzającej umorzenie obligacji serii A. 

6. W dniu 14.01.2014 r. Zarząd poinformowała w raporcie bieżącym 6/2014 o ustaleniu wysokości 

odsetek z obligacji serii B na kolejny okres odsetkowy. 

7. W dniu 15.01.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym 7/2014 o terminowej wypłacie 

odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji serii B. 

8. W dniu 30.01.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym 8/2014 o ostatnim dniu 

notowań na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii A. 

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

1. W dniu 27.01.2014 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu informacji o kupnie akcji Marka S.A. 

przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (1/2014). 

 

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

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

Celem emisji Obligacji serii B jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na: 

1) Spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A na podstawie uchwały 

nr 03/30/01/12 Zarządu Emitenta z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela 

serii A. Spłata zobowiązań, o których mowa powyżej może być dokonana w szczególności poprzez 
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dokonanie wykupu obligacji serii A, w tym na żądanie zgłoszone przez obligatariusza obligacji serii 

A oraz poprzez nabycie przez Emitenta obligacji serii A w celu ich umorzenia. 

2) Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału 

obrotowego i inwestycyjnego Emitenta. 

Zarząd w dniu 03.01.2014 r. podjął uchwałę w sprawie umorzenia obligacji serii A (RB EBI nr 3/2014). 

Natomiast w dniu 10.01.2014 r. KDPW podjął uchwałę potwierdzającą umorzenie obligacji serii A (RB EBI 

nr 5/2014). 

  

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: 

13.03.2014 – Raport miesięczny luty 2014 r. 
11.04.2014 – Raport miesięczny marzec 2014 r. 
13.05.2014 – Raport miesięczny kwiecień 2014 r. 
12.06.2014 – Raport miesięczny maj 2014 r. 
11.07.2014 – Raport miesięczny czerwiec 2014 r. 
13.08.2014 – Raport miesięczny lipiec 2014 r. 
12.09.2014 – Raport miesięczny sierpień 2014 r. 
13.10.2014 – Raport miesięczny wrzesień 2014 r. 
13.11.2014 – Raport miesięczny październik 2014 r. 
12.12.2014 – Raport miesięczny listopad 2014 r. 
13.01.2015 – Raport miesięczny grudzień 2014 r. 
 

Kwartalne: 
14.02.2014 – Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 
14.05.2014 – Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 
14.08.2014 – Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. 
14.11.2014 – Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 
 

Roczny: 
13.06.2014 – Raport roczny za 2013 r. 
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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 Marka S.A.: 
 
 Prezes Zarządu – Jarosław Konopka 
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