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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 grudzień 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 – 

grudzień 2016 r.  

W raportowanym miesiącu zostały przedstawione założenia nowelizacji kodeksu karnego oraz 

niektórych innych ustaw, a które dotyczą firm pożyczkowych. Zgodnie z projektem resortu 

sprawiedliwości limit całkowitych pozaodsetkowych kosztów kredytu nie będzie mógł przekroczyć 20 

proc. kwoty kredytu w skali roku. Tyle właśnie w ciągu roku będą mogły maksymalnie zarobić firmy 

pożyczkowe na udzielonych pożyczkach, z czego połowa to wysokość maksymalnych odsetek, a połowa 

to koszty pozaodsetkowe. Dodatkowo można się spodziewać, iż przy dwutygodniowym vacatio legis 

wystąpi konieczność ograniczenia działalności firm pożyczkowych. W przypadku wejścia w życie 

przedstawionych powyżej stawek, firmy pożyczkowe korzystające z zewnętrznego finansowania w 

postaci np. emisji obligacji, będą musiały zweryfikować swoje plany emisyjne, gdyż koszt pieniądza nie 

zostanie pokryty z działalności operacyjnej. Większość firm pożyczkowych nie będzie w stanie zarabiać. 

Spółkę Marka S.A., jako emitenta obligacji może również dotknąć ryzyko zmian prawnych, które wpłynie 

na bieżącą działalność.   

 

W dalszym ciągu w Spółce utrzymuje się spadek zgłoszeń na nowe pożyczki od nowych klientów. 

Spółka podejmuje działania mające na celu dotarcie z ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację 

działań marketingowych, jak również osobiste spotkania z potencjalnymi klientami.  

 

Spółka w raportowanym miesiącu zakończyła prywatną subskrypcję niezabezpieczonych obligacji na 

okaziciela serii L4, nie mających formy dokumentu. Cena nominalna obligacji wynosiła 1.000,- zł i była 

równa cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii L4 została rozpoczęta w dniu 18 listopada 2016 r. i 

zakończona w dniu 15 grudnia 2016 r. Obligacje serii L4 zostały przydzielone w dniu 16 grudnia 2016 r. 

Emisja obligacji serii L4 obejmowała maksymalnie 3.000 obligacji serii L4. W trakcie przeprowadzonej 

subskrypcji zostały złożone zapisy przez 148 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało 

przydzielonych i objętych 148 obligacji o łącznej wartości nominalnej 148.000,00 zł. Podczas subskrypcji 

nie wystąpiła redukcja zapisów. Cena nabycia obligacji serii L4 wynosiła 1.000,- zł za każdą obligację. 

Termin wykupu obligacji serii L4 przypada na dzień 16 grudnia 2018 r.   

Spółka w dniu 21.12.2016 r. zawarła umowę z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Białymstoku, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania 
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finansowego Spółki za rok 2016. Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku ul. gen. Władysława Andersa 26, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 

Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i 

została wybrana przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 30.11.2016 roku (Uchwała nr 1). 

 

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 06.12.2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 43/2016 o zmianie 

terminu prywatnej subskrypcji obligacji serii L4. 

2. W dniu 23.12.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc listopad 2016 

r. (44/2016). 

3. W dniu 16.12.2016 Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 45/2016 dotyczący informacji o 

zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii L4. 

4. W dniu 21.12.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 46/2016 o zawarciu umowy 

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 

5. W dniu 23.12.2016 r. Zarząd Marka S.A. w raporcie bieżącym 47/2016 podał terminy 

przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. 

 

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

 

1. W dniu 19.12.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował Informację o umowach dotyczących 

zaciągniętych przez Emitenta pożyczek (11/2016). 

 

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: 

 

13.02.2017 – Raport miesięczny styczeń 2017 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 


