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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 marzec 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 – 

marzec 2016 r.  

 

Od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzający 

maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu. Dodatkowo pozaodsetkowe koszty kredytu w 

całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Ustawodawca poprzez 

powyższe zmiany wprowadził ochronę konsumentów przed nadmiernymi kosztami pobieranymi przez 

firmy pożyczkowe. Jednocześnie nowe stawki opłat mają na celu uniknięcie wpadnięcia w tak zwaną 

spiralę zadłużenia przez osoby korzystające z usług firm pożyczkowych. Nowe przepisy wpłyną na 

konieczność modyfikacji oferty firm pożyczkowych. Spółka Marka S.A. dostosowała oferowane produkty 

do obowiązujących regulacji.   

Spółka w raportowanym miesiącu przeprowadziła emisję obligacji serii L3. Przedmiotem emisji 

obligacji było maksymalnie 1.000 sztuk. Cel emisji Obligacji nie został określony. Emisja Obligacji była 

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. W dniu 31 marca 2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował o 

niedojściu do skutku wyżej wymienionej emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii L3. Niedojście 

emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem wymaganego progu emisji. Kwoty wpłacone 

tytułem zapisu na nabycie obligacji serii L3 zostały zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta 

w formularzu przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii L3. 

W miesiącu marcu 2016 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienia o zmianach w akcjonariacie Spółki. 

Spółka Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku zawarła 

umowę przeniesienia 481.080 akcji spółki Marka S.A., co stanowi 9,94% udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce Marka S.A. i 11,95% akcji ogółem, na rzecz Dariusza Kowalczyka oraz zawarła umowę 

przeniesienia 481.079 akcji spółki Marka S.A., co stanowi 9,93% udziału w ogólnej liczbie głosów w 

spółce Marka S.A. i 11,95% akcji ogółem, na rzecz ASDEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Białymstoku. Na podstawie tych dwóch umów spółka Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zbyła wszystkie posiadane akcje w Marka S.A. Pan Dariusz Kowalczyk po wyżej 

wymienionej transakcji posiada łącznie 1.089.657 akcji Marka S.A. stanowiących 24,85% udziału w 

ogólnej liczbie głosów w spółce Marka S.A. oraz stanowiących 27,05% akcji ogółem. Jednocześnie Pan 
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Dariusz Kowalczyk poinformował, iż spółka ASDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest podmiotem od 

niego zależnym. 

 

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 05.03.2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 16/2016 o podjęciu 

uchwały w sprawie emisji obligacji serii L3. 

2. W dniu 11.03.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc luty 2016 r. 

(17/2016). 

3. W dniu 16.03.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował informację o umowach dotyczących 

zaciągniętych przez Emitenta pożyczek. (18/2016). 

4. W dniu 31.03.2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował o niedojściu emisji obligacji serii L3 do 

skutku. (19/2016). 

 

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

1. W dniu 15.03.2016 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w 

ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. (1/2016). 

2. Również w dniu 15.03.2016 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 

5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A. (2/2016). 

3. Także w dniu 15.03.2016 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu kolejnego zawiadomienia o 

przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A. (3/2016). 

 

 

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: 
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Miesięczne: 

12.05.2016 – Raport miesięczny kwiecień 2016 r. 
 

Kwartalne: 

13.05.2016 – Raport kwartalny za I 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 


