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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 listopad 2013 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 – 

listopad 2013 r.  

W listopadzie nadal trwały prace w Ministerstwie Finansów nad stworzeniem nowych regulacji 

dotyczących rynku pożyczek konsumenckich. Coraz szerzej krytykowany jest pomysł wprowadzenia 

odgórnych limitów na koszty krótkoterminowych pożyczek. Opinie te wyrażają nie tylko przedstawiciele 

branży, ale także konsumenci. Z badania przeprowadzonego przez Homo Homini wynika, że po wsparcie 

finansowe do sektora firm pożyczkowych sięga nawet 10,7 procent, czyli 2,8 mln Polaków. Dla 

konsumentów bardzo ważna jest swoboda w wyborze źródła finansowania. Dodatkowo jedynie 22 

procent badanych uważa, że winę za powstanie nadmiernego zadłużenia ponoszą firmy pożyczkowe, 

SKOKi i banki. Aż 44,4 procent respondentów jako winnych wskazuje samych kredytobiorców. Polacy 

obawiają się też lombardów, 77 procent nie poleciłoby ich usług swoim bliskim. To właśnie do 

lombardów i szarej strefy może przenieść się znaczna część rynku w wyniku wprowadzenia limitów 

kosztu pożyczki. Eksperci podkreślają, że teraz wprowadzony limit, za kilka miesięcy mógłby być 

nieadekwatny do sytuacji rynkowej. Dodają również, że pożyczkobiorcy będą zmuszeni do przejścia do 

szarej strefy lub skorzystania z oferty banków, które proponują rozwiązania nie dostosowane do potrzeb 

wszystkich konsumentów, sformalizowane i trudniej dostępne pożyczki na dłuższy okres i wyższe kwoty. 

Jednocześnie warto podkreślić, że sama idea zwiększenia kontroli nad sektorem firm pożyczkowych jest 

popierana zarówno przez przedstawicieli Spółki, jak i sektora. Rozwiązania polegające na wprowadzeniu 

rejestru firm pożyczkowych, ewidencjonowaniu pożyczek w zewnętrznych bazach danych, zwiększenie 

kar za działalność niezgodną z prawem oraz nadzór KNF doprowadzą do zwiększenia transparentności 

rynku, poprawy bezpieczeństwa pożyczkobiorców oraz wzrostu zaufania społecznego.  

 

W raportowanym miesiącu Zarząd Marka S.A. kontynuował działania związane z restrukturyzacją 

Spółki.  

Za okres styczeń – listopad ściągalność pożyczek zawartych w Spółce od początku b.r. wyniosła 

82,47 proc. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. zanotowała nieznaczny spadek 

ściągalności o 0,37 proc. Wartość należności z tytułu pożyczek zawartych od początku 2013 r. na koniec 

listopada wynosi 14.324.104,13 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. zanotowała 

wzrost o 8,98%. Od 23 lipca do 12 grudnia 2013 r. przy współpracy z Kredytoperator Sp. z o.o. podpisano 
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łącznie 435 umów o pożyczkę. W tym samym okresie, mając na uwadze restrykcyjną ocenę 

pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 619 wniosków o pożyczkę. W porównaniu z danymi 

zawartymi w raporcie miesięcznym za miesiąc październik (w okresie od 13 listopada do 12 grudnia) 

przyrost podpisanych umów wynosi jedynie 48. 

W listopadzie br. Spółka zawarła umowę o współpracy z lubelską firmą Kredyt Express Sp. z o.o., 

która za pośrednictwem swoich agentów działa w regionie południowowschodniej Polski. Jednocześnie 

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z innymi pośrednikami finansowymi. Mając na uwadze 

obecne potrzeby klientów Spółka od grudnia br. zamierza zmodyfikować pożyczkę sprzedawaną przez 

pośredników kredytowych poprzez wprowadzenie miesięcznych rat spłaty pożyczki zamiast obecnych 

tygodniowych rat.    

 Zarząd Marka S.A. w raportowanym okresie złożył do Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) wniosek o wycofanie rejestracji w depozycie akcji zwykłych 

na okaziciela serii D w liczbie 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 

złoty każda. Spółka wycofuje złożony wniosek o rejestrację w związku z brakiem możliwości podjęcia 

przez KDPW warunkowej uchwały o rejestracji akcji serii D. Spółka ponownie zawnioskuje o rejestrację 

akcji serii D po zrównaniu się praw do dywidendy akcji serii D z dotychczas zarejestrowanymi w KDPW 

akcjami Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 06/05/09/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

MARKA S.A. z dnia 05 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy, prawo do dywidendy przysługuje akcjom serii D począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r. 

Dnia 13 listopada 2013 roku, pełnomocnik Spółki otrzymał z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, 

Wydział I Cywilny („Sąd”), odpis postanowienia na złożone zażalenie Marka S.A. w Białymstoku na 

postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 1 października 2013r. w przedmiocie udzielenia 

zabezpieczenia roszczenia Wnioskodawcy o uchylenie uchwały nr 06/05/09/2013 z dnia 5 września 2013 

r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. w Białymstoku. Postanowieniem z dnia 29 

października 2013 r. wydanym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Wydział I Cywilny sprawy z wniosku 

Krzysztofa Konopki z udziałem Marka S.A. w Białymstoku o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia 

Marka S.A. w Białymstoku na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 1 października 

2013 r., sygn. akt VII GCo 82/13, Sąd orzekł zmienić zaskarżone postanowienie i oddalić wniosek o 

udzielenie zabezpieczenia. W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd stwierdził, iż argumenty 

wskazane w zażaleniu okazały się być zasadne i jako takie skutkowały zmianą zaskarżonego 

postanowienia i oddaleniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. 

Spółka w dniu 14 listopada 2013 r. opublikowała raport okresowy za III kwartał 2013 r., z którego 

wynikało ponowne naruszenie przez Spółkę wskaźnika finansowego (dług netto/kapitał własny) 

określonego w Warunkach Emisji obligacji Marka S.A. serii A. W związku z powyższym po raz kolejny, 

zgodnie z zapisami Warunków Emisji obligacji serii A, Obligatariusze mogli wystąpić do Spółki z żądaniem 

przedterminowego wykupu. W terminie do 21 listopada 2013 r. do Marka S.A. nie wpłynęły żądania 

przedterminowego wykupu obligacji serii A.  
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Zarząd Marka S.A. w dniu 25 października 2013 r. podał do publicznej wiadomości informację o 

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 listopada 2013 r. Przedmiotem 

Walnego Zgromadzenia było podjęcie przez Organ Spółki między innymi uchwał związanych z emisją 

akcji serii E. Zdaniem Zarządu pozyskanie kapitału jest niezbędne dla dalszego rozwoju Spółki i 

umocnienia jej pozycji na rynku finansowym. Wszelkie uchwały, które były objęte porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia, pomimo zgłoszenia sprzeciwów (o których mowa w raporcie bieżącym 

76/2013), zostały podjęte dnia 21.11.2013 r. 

 Na podstawie uchwały nr 06/21/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka S.A. z 

dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 

E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

uchwały nr 07/21/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka S.A. z dnia 21 listopada 2013 

r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniach od 25 listopada - 2 grudnia 2013, przeprowadzono 

prywatną emisji Akcji zwykłych na okaziciela serii E. Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii E nastąpiła 

w drodze subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz 

obejmowała 1.043.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie 

emisyjnej 3,75 zł każda. W wyniku subskrypcji Spółka pozyskała 3.911.250,00 zł. Spółka zawarła Umowy 

objęcia akcji z 3 (trzema) podmiotami będącymi akcjonariuszami Spółki: Dariusz Kowalczyk, Jarosław 

Konopka oraz Dariusz Kowalczyk Spółka Komandytowo-Akcyjna. 

 

Spółka, mając na uwadze efektywne odzyskiwanie wierzytelności z niespłaconych pożyczek, prowadzi 

obecnie rozmowy z firmami windykacyjnymi w przedmiocie obsługi wierzytelności na zasadzie 

outsorcingu. Dnia 9 grudnia 2013 r. Spółka podpisała Umowę powierniczego przelewu wierzytelności o 

wartości 632.403,35 zł i obejmującą ok. 570 umów pożyczek.   

  

 

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 07.11.2013 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 69/2013 dotyczący wniosku o 

wycofanie rejestracji akcji serii D do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

2. W dniu 13.11.2013 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za miesiąc październik 2013 r. 

(70/2013). 

3. Zarząd również w dniu 13.11.2013 r. poinformował o otrzymaniu Postanowienia Sądu 

Apelacyjnego na złożone zażalenie przez Marka S.A. w Białymstoku (71/2013).  

4. W dniu 14. 11.2013 Zarząd opublikowała raport okresowy za III kwartał 2013 r. (72/2013). 

5. W dniu 14.11.2013 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący (73/2013) dotyczący 

naruszenia wskaźnika finansowego obligacji serii A.  
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6. W dniu 22.11.2013 r. Zarząd opublikował raport bieżący (74/2013) dotyczący zakończenia 

terminu składania żądań przedterminowego wykupu obligacji serii A - Marka SA. 

7. Zarząd również w dniu 22.11.2013 r. opublikował raport bieżący (75/2013) podając treść 

podjętych uchwał na NWZ w dniu 21.11.2013 r. 

8. Dodatkowo, w dniu 22.11.2013 r. Zarząd opublikował raport bieżący (76/2013) dotyczący 

informacji o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ Marka S.A w dniu 

21.11.2013 r. 

 

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

1. W dniu 13.11.2013 r. Zarząd poinformował o otrzymaniu Postanowienia Sądu Apelacyjnego na 

złożone zażalenie przez Marka S.A. w Białymstoku (25/2013). 

2. 15.11.2013 r. Zarząd opublikował raport bieżący (26/2013) dotyczący naruszenia wskaźnika 

finansowego obligacji serii A.  

3. 18.11.2013 r. Zarząd przekazał do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego (27/2013) Listę 

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy w dniu 21.11.2013 r. 

4. Dnia 22.11.2013 r. Spółka w raporcie bieżącym (28/2013) poinformowała o zakończeniu terminu 

składania żądań przedterminowego wykupu obligacji serii A - Marka SA. 

5. Zarząd również w dniu 22.11.2013 r. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 21.11.2013 r. (29/2013). 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

Celem emisji Obligacji serii B jest wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na: 

1) Spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A na podstawie uchwały 

nr 03/30/01/12 Zarządu Emitenta z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela 

serii A. Spłata zobowiązań, o których mowa powyżej może być dokonana w szczególności poprzez 

dokonanie wykupu obligacji serii A, w tym na żądanie zgłoszone przez obligatariusza obligacji serii 

A oraz poprzez nabycie przez Emitenta obligacji serii A w celu ich umorzenia. 

2) Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału 

obrotowego i inwestycyjnego Emitenta. 

W raportowanym okresie nie wpłynęły do Spółki żądania przedterminowego wykupu w związku z 

naruszeniem wskaźnika finansowego obligacji serii A (raport bieżący 73/2013 i 74/2013). 

  

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 
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raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin raportu analitycznego 

  

Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

13.01.2014 – Raport miesięczny grudzień 2013 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 
 Wiceprezes Zarządu – Jolanta Szorc 
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