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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 wrzesień 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 – 

wrzesień 2015 r.  

Po ostatecznym przyjęciu nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe 

oraz niektórych innych ustaw regulujących działalność firm sektora pożyczkowego, we wrześniu br. otoczenie 

rynkowe Spółki było stabilne.  

Przyjęte w sierpniu przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 10 września 2015 r., większość zmian 

wchodzi w życie po upływie 30 dni (11 października 2015 r.), z wyjątkiem zapisów dotyczących firm pożyczkowych, 

m.in. limity maksymalnych kosztów pozaodsetkowych oraz odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, które 

wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy, czyli w marcu 2016 r.  

Zarząd Spółki przygotowuje się do implementacji nowych przepisów poprzez wprowadzenie do oferty Spółki 

nowych produktów, mając jednocześnie na uwadze stabilność działań operacyjnych, cele sprzedażowe i 

satysfakcjonujący wynik finansowy dla akcjonariuszy Spółki w 2016 r.  

 

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 11.09.2015 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za sierpień 2015 r. (55/2015). 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie publikowała raportów bieżących ESPI. 

 

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 
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subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin raportu analitycznego 

 

Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

12.11.2015 – Raport miesięczny październik 2015 r. 
Kwartalne: 

13.11.2015 – Raport kwartalny za III kwartał 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 


