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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 październik 2015 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 2015 r.  

Dnia 11 października 2015 r. weszły w życie przyjęte w sierpniu br. nowe przepisy regulujące 

działalność przedsiębiorstw w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich. Znowelizowane Ustawa o 

nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo Bankowe oraz niektóre inne ustawy regulują działanie całego 

sektora firm pożyczkowych. Wejście w życie niektórych przepisów m.in. dotyczących maksymalnych 

limitów kosztów pozaodsetkowych oraz odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu wejdą w życie w marca 

2016 r. 

Zarząd Spółki, mając na uwadze nowe przepisy prawa, wprowadza nowe wzory umów 

pożyczkowych, nowe procedury oraz wdraża do oferty Spółki nowe produkty, mając jednocześnie na 

uwadze stabilność działań operacyjnych, cele sprzedażowe i satysfakcjonujący wynik finansowy dla 

akcjonariuszy Spółki w 2016 r.  

Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) poinformował, iż w dniu 05.10.2015 roku otrzymał od 

Zarządu Spółki AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), zarządzające 

AGIO Market Neutral Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), informację o zbyciu w dniu 1 

października 2015 r. 251 800 akcji Spółki, a ilość akcji posiadanych przez Fundusz spadła poniżej 5% 

udziału w ogólnej liczbie głosów Spółka. Przed zbyciem akcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Towarzystwo, w tym Fundusz posiadały łącznie 251 800 akcji Spółki, co stanowiło 6,24% kapitału 

zakładowego Spółki i dawało 251 800 głosów, co stanowi 5,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po realizacji wyżej wskazanej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane 

przez Towarzystwo, w tym Fundusz, nie posiadają akcji Spółki. Towarzystwo, jako podmiot zarządzający 

Funduszami Inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach ww. 

Funduszu, jak i innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

Spółka poinformowała w dniu 08.10.2015 roku o otrzymaniu od Zarządu Spółki Fund Management 

Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-629), ul. Pilicka 5 („FMS”), informację o nabyciu 251.800 

akcji Spółki w dniu 1 października 2015 r. i tym samym przekroczeniu progu  5% ogólnej liczby głosów 

Emitenta. Akcje, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowią 6,24% udziału w kapitale podstawowym 

oraz 5,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed powyższą transakcją 

spółka FMS nie posiadała akcji Emitenta. Obecnie FMS posiada  251.800 akcji Spółki, które stanowią 

6,24% udziału w kapitale podstawowym oraz 5,2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Marka S.A. 
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Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 23 października 2015 roku otrzymał od pana Dawida Sukacza 

oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 23 października 2015 roku. 

Pan Dawid Sukacz nie podał powodu rezygnacji. W dniu 28 października 2015 roku Rada Nadzorcza 

Spółki w związku z rezygnacją pana Dawida Sukacza z funkcji Członka Rady Nadzorczej, postanowiła 

powierzyć obowiązki Członka Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Łuczajowi. Zgodnie ze  Statutem Spółki 

Rada Nadzorcza zdecydowała przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki pana Krzysztofa Łuczaja, jako nowego Członka Rady Nadzorczej. Biogram pana 

Krzysztofa Łuczaja został przedstawiony w RB nr 59/2015. 

W raportowanym okresie Zarząd Spółki poinformował również o podjęciu uchwały w sprawie emisji 

obligacji serii K. Podstawą podjęcia powyższej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z 

dnia 28.09.2015 r. dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w łącznej 

kwocie nie większej niż 3.000.000,00 złotych w drodze prywatnych emisji obligacji na okaziciela. 

Przedmiotem emisji obligacji przez Spółkę jest maksymalnie 1.000 (jeden tysiąc sztuk) obligacji zwykłych 

na okaziciela serii K, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc 

złotych) każda. Cel emisji Obligacji nie został określony. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w 

sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia 

Obligacji w sposób, który nie będzie stanowił publicznego proponowania nabycia Obligacji, ani 

publicznej oferty Obligacji. 

 

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 13.10.2015 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za wrzesień 2015 r. (56/2015). 

2. Dnia 24.10.2015 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki (57/2015). 

3. W dniu 28.10.2015 r. Zarząd poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii K 

(58/2015). 

4. Dnia 29.10.2015 r. Zarząd poinformował o wyborze nowego członka Rady Nadzorczej (59/2015). 

 

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

1. W dniu 05.10.2015 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w 

ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. (6/2015). 

2. W dniu 07.10.2015 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej 

liczby głosów w Marka S.A. (7/2015). 

 

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

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

Brak zdarzeń. 
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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: 

11.12.2015 – Raport miesięczny listopad 2015 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 Marka S.A.: 
 
Prezes Zarządu – Jarosław Konopka 


