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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 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 – 

grudzień 2014 r.  

 

Kluczowym wydarzeniem dla otoczenie rynkowego Spółki były dyskusję nad projektem 

nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, regulującym również działalność firm 

pożyczkowych. Do 19 grudnia trwała druga tura konsultacji nowej wersji dokumentu. Projekt 

wprowadza m.in. pojęcie instytucji pożyczkowej jako nowego tworu na polskim rynku gospodarczym. 

Zakłada, że firmy pożyczkowe będą musiały posiadać minimum 200 tys. kapitału własnego, a ich formą 

prawną może być tylko spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu takiej 

spółki nie mogą być karani. Dla ewentualnych osób łamiących prawo na tym rynku przewidziano zaś 

wyższe niż dotąd kary: do 10 lat więzienia i do 5 mln zł. Przedstawiciele firm pożyczkowych sceptycznie 

podchodzą do zmian wprowadzonych do dokumentu i oceniają, że zapisy ustawy tylko teoretycznie 

porządkują rynek. Z projektu zniknął pomysł wprowadzenia rejestru firm pożyczkowych. To według nich 

mogłoby uporządkować rynek i wyeliminować z niego potencjalnie groźne dla klientów podmioty.  

Związek Firm Pożyczkowych poinformował, że w toku prac nad założeniami do Projektu ustawy 

kilkukrotnie zmieniano koncepcję, odnoszącą ̨ się ̨ do budzącej największe kontrowersje – zarówno dla 

konsumentów, jak i instytucji pożyczkowych – kwestii limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu 

konsumenckiego. Ostatnia zmiana, stanowiąca zaprzeczenie wypracowanego do tego czasu stanowiska, 

nastąpiła w marcu 2014 r. i jak podkreśla ZFP nie została skonsultowana z interesariuszami. Mimo 

licznych zastrzeżeń́, odnoszących się ̨ do zaproponowanej wówczas formuły limitu pozaodsetkowych 

kosztów kredytu konsumenckiego oraz protestów interesariuszy reprezentujących stronę ̨ biznesową, 

formuła ta została finalnie zaakceptowana przez Radę Ministrów, a obecnie została zawarta w Projekcie 

ustawy. 

Nowelizacja przepisów regulujących rynek firm pożyczkowych jest odpowiedzią na rosnącą 

wartość tego rynku. W grudniu Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat firm 

pośrednictwa kredytowego. Badaniem objął 118 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego 

prowadzących działalność w 2013 r. Wśród nich było 25 spółek akcyjnych, 62 spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a pozostałe 31 firm to inne formy spółek. Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa 

kredytowego swoje siedziby miały głównie w województwie mazowieckim – 42, w śląskim – 16, 

dolnośląskim – 15, wielkopolskim – 14, w łódzkim – 6, w podlaskim i zachodniopomorskim po trzy, a w 



  
 

 Raport miesięczny grudzień 2014 
 

Marka S.A., ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, 
Tel. (85) 742-02-34, tel. kom. 668-010-600, www.markasa.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000358994, 
NIP: 542-297-18-17, Regon: 200072720, Kapitał zakładowy: 4 032 286,00 zł w całości opłacony 

Strona 4 z 7 
 

kujawsko-pomorskim, małopolskim i świętokrzyskim po dwie. Na koniec 2013 r. w przedsiębiorstwach 

pośrednictwa kredytowego było zatrudnionych 16.225 osób . 

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego uczestniczyły w zawarciu 3.208,8 tys. umów 

na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 36,4%). W 2013 r. zwiększyła się liczba zawartych umów na 

pożyczki i kredyty gotówkowe, ratalne i kartowe o 37,4%, na konsolidacyjne o 24,8%, samochodowe o 

8,9% i hipoteczne o 8,4%. Duże przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego (o liczbie zatrudnionych 50 

osób i więcej) zawarły 74,0% ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki, w 2012 r. było to 77,9%.Wartość 

udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 68,3%, do kwoty 44.314,5 mln zł. Wzrosła też 

wartość pożyczek i kredytów gotówkowych, ratalnych i kartowych o 127,1%, samochodowych o 76,0%, 

hipotecznych o 15,9% i konsolidacyjnych o 3,7%. 

 

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

2013 r. wyniosła 75,32%. Nastąpił spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,11%, na który miał 

wpływ okres świąteczny. Wartość należności z tytułu pożyczek zawartych od początku 2013 r. na koniec 

grudnia 2014 r. wynosi 28.794.569,39 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim Marka S.A. 

zanotowała spadek o 0,05%.  Od 23 lipca 2013 r. do 12 stycznia 2015 r. przy współpracy z Pośrednikami 

Kredytowymi podpisano łącznie 1885 umów o pożyczkę. W tym samym okresie, mając na uwadze 

restrykcyjną ocenę pożyczkobiorców, Spółka nie zaakceptowała 11368 wniosków o pożyczkę od 

Pośredników Kredytowych. W porównaniu z danymi zawartymi w raporcie miesięcznym za miesiąc 

listopad (w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r.) przyrost podpisanych umów przez 

Pośredników Kredytowych wynosi 42.  

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) w dniu 01.12.2014 r. zawarł umowę z Firmą Biegłych 

Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, której przedmiotem jest 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 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 

17.11.2014 r. 

W grudniu 2014 roku Spółka przeprowadziła kolejną prywatną emisję obligacji serii G. Obligacje te są 

zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego wchodzą obecne i przyszłe 

należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych. Celem emisji obligacji jest 

wykorzystanie przez Spółkę środków uzyskanych z Obligacji na finansowanie bieżącej działalności 

operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego Emitenta oraz spłatę 

wybranych przez Spółkę po emisji obligacji zobowiązań oprocentowanych Spółki. W wyniku 

przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych i objętych 260 obligacji o łącznej wartości 

nominalnej 260.000,00 zł. 

W raportowanym miesiącu Zarząd poinformował, że Spółka przygotowała i przyjęła prognozę 

wyników finansowych na rok 2015, która zakłada osiągnięcie: 

1. Przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 24.542 tys. zł; 

2. Zysku netto na poziomie 3.511 tys. zł.  
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Zarząd Spółki wskazuje, iż prognozy wyników finansowych na rok 2015 zakładają zrównoważony rozwój i 

zostały sporządzone przez Spółkę przy założeniu, iż uda się pozyskać finansowanie zewnętrzne. W 

prognozie wyników finansowych założono również, iż do końca okresu objętego prognozą, tj. do końca 

roku 2015, nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi 

działalność. Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów 

bieżących lub okresowych Spółki.  

Spółka w dniu 31 grudnia 2014 r. otrzymała Uchwałę nr 1476/2014 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect: 

1) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

2) 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

W związku z powyższym wprowadzeniem akcji Emitenta do  alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect, w dniu 5 stycznia 2015 r. Zarząd przesłał do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 

1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, na rynku NewConnect z proponowaną datą pierwszego 

notowania na dzień 13 stycznia 2015 r. W dniu 8 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała  Uchwałę nr 31/2015 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: 

1) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

2) 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

na dzień 13 stycznia 2015 r. - pod warunkiem dokonaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLMARKA00014”. Akcje 

zwykłe na okaziciela serii D i E będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

„MARKA” i oznaczeniem „MRK”. 

 

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 02.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 53/2014 o zawarciu 

umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 

2. W dniu 03.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 54/2014 o podjęciu uchwały 

w sprawie emisji obligacji serii G. 

3. Dnia 08.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. w raporcie 55/2014 dokonał korekty raportu nr 52/2014 

dotyczący zawarcia umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. 

4. W dniu 12.12.2014 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za miesiąc listopad 2014 r. (56/2014) 

5. W dniu 17.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 57/2014 dotyczący informacji 

o zakończonej subskrypcji obligacji na okaziciela serii G. 
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6. W dniu 29.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport bieżący 58/2014 dotyczący prognozy 

finansowej na rok 2015. 

7. Również w dniu 29.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. w raporcie bieżącym 59/2014 podał terminy 

przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. 

8. W dniu 31.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 60/2014 o 

otrzymaniu Uchwały nr 1476/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii E. 

 

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

1. W dniu 08.12.2014 r. Zarząd Marka S.A. poinformował o otrzymaniu informacji o nabyciu akcji 

Marka S.A. przez osobę zobowiązaną.  (8/2014). 

 

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

w części, miała miejsce w okresie objętym raportem 

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

1. Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta poprzez zwiększenie kapitału 

obrotowego i inwestycyjnego Emitenta, 

2. Spłatę wybranych przez Spółkę po emisji Obligacji zobowiązań oprocentowanych Spółki. 

W raportowanym okresie środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji zostały wykorzystane na 

finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.   

  

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: 

12.02.2015 – Raport miesięczny styczeń 2015 r. 
13.03.2015 – Raport miesięczny luty 2015 r. 
13.04.2015 – Raport miesięczny marzec 2015 r. 
13.05.2015 – Raport miesięczny kwiecień 2015 r. 
12.06.2015 – Raport miesięczny maj 2015 r. 
13.07.2015 – Raport miesięczny czerwiec 2015 r. 
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13.08.2015 – Raport miesięczny lipiec 2015 r. 
11.09.2015 – Raport miesięczny sierpień 2015 r. 
13.10.2015 – Raport miesięczny wrzesień 2015 r. 
12.11.2015 – Raport miesięczny październik 2015 r. 
11.12.2015 – Raport miesięczny listopad 2015 r. 
13.01.2016 – Raport miesięczny grudzień 2015 r. 
 

Kwartalne: 
13.02.2015 – Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. 
14.05.2015 – Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 
14.08.2015 – Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 
13.11.2015 – Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. 
 

 
Roczny: 

12.06.2014 – Raport roczny za 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 


