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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 październik 2014 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 – 

październik 2014 r.  

W Sejmie trwają dyskusje związane z proponowanymi przez Ministerstwo Finansów nowymi 

regulacjami dotyczącymi firm pożyczkowych. Projekt nowych regulacji dotyczących firm pożyczkowych,  

przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu w maju br., był 9 października br. omawiany w 

Sejmie w zakresie minimalnego progu kapitału zakładowego. Na posiedzeniu trwała dyskusja na temat 

wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego przez firmy pożyczkowe na poziomie 200 tys. zł.  

Ustalenie wymogu posiadania kapitału zakładowego dla firm pożyczkowych w wysokości co 

najmniej 200 tys. zł umożliwi funkcjonowanie na tym rynku nie tylko dużych przedsiębiorców, ale także 

małych - powiedziała wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Zdaniem dwóch posłanek PO określony 

w projekcie założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym minimalny kapitał może 

powodować, że na rynku pożyczek będzie działać bardzo dużo firm, które nie dają odpowiednich 

gwarancji dla klientów.  

Izabela Leszczyna, wiceminister finansów podkreśliła, że celem projektu jest zapewnienie 

rzetelności działalności firm pożyczkowych, a podwyższenie wymogu kapitałowego do poziomu np. 4 

mln zł nie gwarantowałoby osiągnięcia tego celu. Dodała, że obowiązek posiadania tego minimalnego 

kapitału zakładowego wynika z potrzeby wprowadzenia swego rodzaju bariery wejścia na ten rynek, tak 

aby nie każdy podmiot, który będzie chciał prowadzić działalność pożyczkową, mógł ją 

prowadzić. Dodała również, że resort finansów podziela troskę o konsumentów z rynku pożyczkowego, 

dlatego też postanowiono uregulować te kwestie i przyjęto założenia do zmian w odpowiednich 

ustawach. Jej zdaniem największy wpływ na pozycję konsumenta w stosunku do firmy pożyczkowej 

będzie mieć wprowadzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, limitu odsetek za opóźnienie w 

spłacie oraz limitu opłat windykacyjnych, a także ograniczenie możliwości rolowania pożyczek. Wskazała, 

że celem wprowadzenia minimalnego kapitału zakładowego nie może być jednak eliminacja konkurencji, 

która w konsekwencji doprowadziłaby do tego, że na rynku zostałyby tylko podmioty największe. "W 

opinii Ministerstwa Finansów zaproponowany wymóg na poziomie 200 tys. zł, to jest taki poziom, który 

z jednej strony umożliwi zorganizowanie działalności pożyczkowej, a z drugiej nie wyeliminuje 

podmiotów małych" - wyjaśniła. 
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Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2014 r. obniżyła stopy procentowe. Rynek finansowy nie 

spodziewał się, że obniżka będzie tak znaczna. Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej od 09.10.2014 

r. stopa referencyjna wyniesie 2,00% (została obniżona o 50 pb z 2,50%), stopa lombardowa obniżona 

została o 100 pb do 3,00%. Stopa depozytowa pozostała bez zmian, 1,00%., a stopa redyskonta 

weksli została obniżona o 50 pb do 2,25%.  

Powyższa zmiana stopy lombardowej ma bezpośredni wpływ na wysokość przychodów 

odsetkowych od pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe i wpłyną na obniżenie przychodów z tego 

tytułu aż o 25%. Tym samym, aby utrzymać poziom przychodów w spółkach sprzed zmiany, spółki będą 

musiały rozważyć  zwiększenie przychodów z innych tytułów o około 35%. Jest to niewątpliwie związane 

z ryzykiem biznesowym firm pożyczkowych, które angażując w podstawową działalność kapitał 

akcjonariuszy muszą również mieć na uwadze ochronę kapitału i zaufanie akcjonariuszy. 

Mając na uwadze powyższe zmiany Marka S.A. zmniejszyła oprocentowanie udzielanych 

pożyczek z obsługą w domu do 7%, a pożyczek na konto do 12%. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej 

wpływa na otoczenie rynkowe Spółki, zwiększa się dostępność pożyczek, co przyczynia się też do 

powiększenia bazy klientów.   

Spółka dnia 15 października 2014 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, 

Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 10 października 2014 r. wpisu zastawu 

rejestrowego w Rejestrze Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii E 

wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 40/11/07/14 z dnia 11 lipca 2014 r. Przedmiotem 

zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu 

udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych. Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą 

zabezpieczać zobowiązania z obligacji serii E na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 44.122.597,34 zł. 

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.800.000,00 

zł (najwyższa suma zabezpieczenia). 

Zarząd Marka S.A. w związku z emisją obligacji na okaziciela serii F poinformował, iż zgodnie z 

zobowiązaniem wynikającym z Umowy o ustanowienie administratora zastawu, w dniu 17 października 

2014 r. Spółka podpisała z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku (ul. 

Warszawska 107 lok.3, 15-201 Białystok) Umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności. 

Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z 

wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, w liczbie 

500 sztuk. Obligacje te zostały wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 

42/22/07/14  w sprawie emisji obligacji serii F. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład 

którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek 

pieniężnych. Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu 17 października 2014 r. złożył do Sądu Rejonowego w 

Białymstoku wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów. Spółka w dniu 31 października 

2014 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru 

Zastawów o dokonaniu w dniu 30 października 2014 r. wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze 

Zastawów tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały 
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Zarządu nr 42/22/07/14 z dnia 22 lipca 2014 r. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład 

którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek 

pieniężnych. Wartość rynkowa zbioru wierzytelności jakie będą zabezpieczać zobowiązania z obligacji 

serii F na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 44.122.597,34 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 

zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 600.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia). 

Spółka, jako Pożyczkobiorca, poinformowała, iż w dniu 27 października 2014 roku została zawarta 

z osobą prawną („Pożyczkodawca”) kolejna Umowa Pożyczki opiewająca na kwotę 1.000.000,00 zł. 

Pożyczka została udzielona Spółce na okres 14 miesięcy do dnia 31 grudnia 2015 r. Spłata pożyczki 

(odsetek i kapitału) będzie regulowana w ratach miesięcznych. Parametry pożyczki zostały ustalone na 

warunkach rynkowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej 

Spółki. Spółka poinformowała, że łączna wartość nominalna Umów Pożyczek z Pożyczkodawcą 

zawartych od czerwca 2014 r. wynosi 3.000.000,00 zł. Kryterium uznania Umowy za istotną jest łączne 

przekroczenie 20% kapitałów własnych Spółki. Pożyczkodawca nie wyraził zgody na publikację swoich 

danych. 

Za okres styczeń 2013 r. – październik 2014 r. ściągalność pożyczek zawartych w Spółce od 

początku 2013 r. wyniosła 73,41%. Nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,47%. 

Wartość należności z tytułu pożyczek zawartych od początku 2013 r. na koniec października 2014 r. 

wynosi 27.556.543,20 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. zanotowała wzrost o 

18,51%.  Od 23 lipca 2013 r. do 12 listopada 2014 r. przy współpracy z Pośrednikami Kredytowymi 

podpisano łącznie 1776 umów o pożyczkę. W tym samym okresie, mając na uwadze restrykcyjną ocenę 

pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 10171 wniosków o pożyczkę od Pośredników Kredytowych. 

W porównaniu z danymi zawartymi w raporcie miesięcznym za miesiąc wrzesień (w okresie od 11 

października 2014 r. do 12 listopada 2014 r.) przyrost podpisanych umów przez Pośredników 

Kredytowych wynosi 85.  

 

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 13.10.2014 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za wrzesień 2014 r. (42/2014). 

2. W dniu 15.10.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (43/2014). 

3. Natomiast w dniu 17.10.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżący 44/2014, iż w związku z 

emisją obligacji na okaziciela serii F i zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy o 

ustanowienie administratora zastawu, Spółka podpisała z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i 

Partnerzy z siedzibą w Białymstoku Umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności. 

Jednocześnie Spółka poinformowała o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku wniosku o 

wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów.  
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4. Dnia 28.10.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym 45/2014 o zawarciu w dniu 

27.10.2014 roku z osobą prawną Umowy Pożyczki na kwotę 1 mln zł. 

5. W dniu 31.10.2014 r. Zarząd poinformował w raporcie bieżącym o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (46/2014). 

 

 

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

 

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

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

Kapitał pozyskany w ramach oferty prywatnej, przeprowadzonej podczas emisji akcji oraz obligacji został 

już całkowicie zainwestowany.   

 

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: 

12.12.2014 – Raport miesięczny listopad 2014 r. 
13.01.2015 – Raport miesięczny grudzień 2014 r. 
 

Kwartalne: 
14.11.2014 – Raport kwartalny za III kwartał 2014 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   
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