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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 czerwiec 2016 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 – 

czerwiec 2016 r.  

Biuro Prasowe Związku Firm Pożyczkowych przekazało informacje o badaniach przeprowadzonych 

na rynku pożyczek – „Znaczny wzrost świadomości finansowej klientów, wzrost współczynnika odrzuceń 

wniosków o pożyczki, spadek kosztów windykacyjnych, a także wyraźnie mniejszy odsetek klientów 

„rollujących” swoje zobowiązania – to podstawowe wnioski płynące z badania przeprowadzonego trzy 

miesiące po wprowadzeniu w życie nowych regulacji wśród instytucji pożyczkowych. Minęły trzy 

miesiące od momentu wejścia w życie przepisów ograniczających wszystkie pozaodsetkowe koszty 

związane z udzieleniem pożyczki, a także wprowadzające nowe wymogi organizacyjno-prawne dla 

instytucji pożyczkowych. Do zmian ważnych dla klientów należy zaliczyć również większe uprawnienia 

kontrolne UOKiK oraz powołanie instytucji Rzecznika Finansowego. 

Związek Firm Pożyczkowych przy współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego na początku 

czerwca przeprowadził badanie ankietowe wśród instytucji pożyczkowych wpisanych do Rejestru Firm 

Pożyczkowych. Z badania wynika, że co trzecia instytucja pożyczkowa spodziewa się spadku popytu na 

pożyczki, co wpisuje się w ogólny trend obserwowany na rynku finansowym od końca 2015 roku 

dotyczący wyraźnie mniejszego popytu na kredyty konsumpcyjne. 

Najistotniejsze dla konsumentów zmiany regulacyjne dotyczyły ograniczenia pozaodsetkowych 

kosztów związanych z udzieleniem pożyczki oraz wprowadzeniem limitu 120 dni dla łącznych kosztów, 

co w zasadzie uniemożliwia spłatę pożyczki poprzez zaciągnięcie nowej. W efekcie odsetek klientów 

„rollujących” swoje zobowiązania spadł o 70%. Ponadto wprowadzenie ustawowego limitu 

maksymalnych kosztów windykacyjnych i odsetek karnych doprowadziło do ich obniżenia przeciętnie o 

306 zł od jednej umowy pożyczki.  

To nie jedyne pozytywne zmiany zaobserwowane na rynku. 50% instytucji pożyczkowych wskazuje, 

że znacznie wzrósł im wskaźnik odrzuceń wniosków o pożyczkę – przeciętnie o 9 p. proc. Oznacza to, że 

obecnie tylko trzech na dziesięciu klientów wnioskujących o pożyczkę po raz pierwszy, uzyskuje ją. 

Długa debata publiczna nt. kształtu nowych regulacji, a także działania instytucji państwowych i 

samych instytucji pożyczkowych doprowadziły do wyraźnego wzrostu poziomu świadomości finansowej 

konsumentów – co w bezpośrednim kontakcie z klientami zauważyło 62% firm biorących udział w 

badaniu.” 

Więcej informacji na powyższy temat jest dostępnych w raporcie przygotowanym przez Związek 

Firm Pożyczkowych: http://zfp.org.pl/s/Rynek-pozyczkowy-3-miesiace-po-regulacji-raport.pdf* 
*źródło strona internetowa KPF 
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Oferta produktowa Spółki Marka S.A. nie odbiega od produktów innych spółek sektora 

pożyczkowego, jednakże Spółka zauważa utrzymujący się spadek zgłoszeń na nowe pożyczki. Spółka ma 

nadzieję, że są to zdarzenia przejściowe wynikające z dodatkowych rządowych transferów socjalnych, 

które pojawiły się w wielodzietnych gospodarstwach domowych.  Spółka podejmuje działania mające na 

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

osobiste spotkania z potencjalnymi klientami. 

 

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) poinformował w dniu 15.06.2016 r. o otrzymaniu 

postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego o dokonaniu w dniu 09.06.2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji zmian w 

zakresie Rady Nadzorczej Emitenta poprzez wykreślenie pana Dawida Marka Sukacza i wpisanie nowego 

członka Rady Nadzorczej Emitenta, pana Krzysztofa Łuczaja. 

W czerwcu br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marka S.A. („ZWZA”), które 

rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. ZWZA podjęło uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz Sprawozdania finansowego za 2015 r., 

udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

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 13.06.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc maj 2016 r. 

(30/2016). 

2. W dniu 15.06.2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował o zmianie danych Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (31/2016). 

3. W dniu 29.06.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował treść uchwał podjętych na ZWZ Marka S.A w 

dniu 28.06.2016 r. (32/2016). 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała raport bieżący ESPI: 

1. W dniu 24.06.2016 r. Zarząd Marka S.A. przekazał do UKNF Listę akcjonariuszy uprawnionych 

do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2016 r. 

(5/2016). 

2. W dniu 28.06.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, 

zwołanym na dzień 28.06.2016 r. (6/2016). 

 

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: 

 
11.08.2016 – Raport miesięczny lipiec 2016 r. 

Kwartalne: 

12.08.2016 – Raport kwartalny za II kwartał 2016 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”. 

Zarząd Marka S.A.: 
 
Prezes Zarządu – Jarosław Konopka 


