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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 lipiec 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 – lipiec 

2016 r.  

Związek Firm Pożyczkowych dokonał podsumowania zmian prawnych w sektorze instytucji 

pożyczkowych. W ciągu ostatniego roku ustawodawca podjął szereg działań regulacyjnych wobec 

sektora instytucji pożyczkowych, których głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa 

konsumentów. 

Jedną z najistotniejszych zmian było wprowadzenie do porządku prawnego definicji instytucji 

pożyczkowej. Od kwietnia 2016 roku jedynymi niebankowymi podmiotami gospodarczymi udzielającymi 

pożyczek konsumenckich są firmy, które spełniają określone w ustawie wymogi kapitałowe i 

organizacyjne. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

i niektórych innych ustaw wprowadzono definicję instytucji finansowej: 

 instytucje pożyczkowe mają obowiązek działać w formie spółki z.o.o lub s.a. z 

minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 200 tys. zł, 

 ograniczono maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki do 25% kwoty pożyczki i 

30% za każdy rok umowy, przy czym łączny koszt nigdy nie może przekroczyć 100%, 

ograniczono koszty windykacyjne w oparciu o stopę referencyjną NBP – obecnie do 

14% rocznie. 

Zwiększono ochronę konsumentów Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: 

• instytucje pożyczkowe zostały zobligowane do płacenia składki na Rzecznika Finansowego 

w oparciu o wielkość sumy aktywów (0,02%), 

• Rzecznik Finansowy na drodze decyzji może nałożyć karę do 100 tys. zł na podmiot, który 

np. nie dochowa terminu odpowiedzi na reklamację klienta. 

• UOKiK może wydać decyzję o zaniechaniu stosowania praktyk/produktu zagrażającego 

zbiorowym interesom konsumentów, tzn. może arbitralnie wycofać produkt z rynku, 

• o abuzywności/niedozwolonym charakterze zapisów umowy decyduje Prezes UOKiK, 

• wprowadzenie instytucji Tajemniczego Klienta, który ma zbierać dowody w sprawie 

niedozwolonych praktyk naruszających interes konsumenta. 

Efekty wprowadzonych zmian już są widoczne. Odsetek klientów spłacających pożyczki poprzez 

zaciąganie nowych spadł o 60%. Współczynnik odrzuceń wniosków o pożyczkę wzrósł o 9 p. proc., a to 
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oznacza, że tylko co trzecia nowa osoba aplikująca o pożyczkę otrzymuje ją. Ponadto spadły koszty 

windykacyjne – średnio o 306 zł od jednej przeterminowanej umowy o kredyt konsumencki.  

Polski sektor instytucji pożyczkowych przeszedł długą drogę. Zmiany legislacyjne były niezbędne do 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa konsumentów.* 

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. 

*www.zfp.org.pl 

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 13.07.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2016 

r. (33/2016). 

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

1. W dniu 11.07.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował Informację o umowach dotyczących 

zaciągniętych przez Emitenta pożyczek (7/2016). 

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: 

13.09.2016 – Raport miesięczny sierpień 2016 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 


