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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 luty 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 – luty 

2016 r.  

 

Z dniem 1 lutego 2016 roku weszła w życie Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych. 

Nakłada ona podatek od aktywów (tzw. „podatek bankowy”) na instytucje finansowe: banki, SKOK-i, 

firmy ubezpieczeniowe oraz pożyczkowe. Wszystkie te podmioty zostały objęte jednakową stawką 

wynoszącą 0,44 proc. wartości aktywów. Zróżnicowana została natomiast kwota aktywów zwolnionych z 

opodatkowania, dla firm pożyczkowych limit ten wynosi 200 mln zł. 

Ze względu na skalę działalności oraz wysokość aktywów Marka S.A., nowy podatek nie ma wpływu 

na jej działalność (Marka nie zostanie objęta nowym podatkiem). Podatkiem zostaną objęte głównie 

duże firmy z sektora firm pożyczkowych. 

 

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) poinformował w dniu 4 lutego 2016 roku, iż w związku 

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

administratora zastawu o podpisaniu z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w 

Białymstoku Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności („Umowa Zastawu”). Umowa 

Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z 

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

11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) ("Obligacje"). Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności, w skład 

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

pieniężnych. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 04 lutego 2016 r. złożyła do Sądu 

Rejonowego w Białymstoku wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów. Przedmiotowy 

zastaw rejestrowy został ustanowiony w dniu 9 lutego 2016 r. na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej 

wysokości 17.250.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia). 

 

Zarząd Spółki w raportowanym miesiącu przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 

okresowego obejmującego IV kwartał 2015 roku. 
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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 04.02.2016 r. Zarząd Marka S.A. poinformował w raporcie bieżącym 12/2016 o 

podpisaniu umowy zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.. 

2. W dniu 11.02.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc styczeń 2016 r. 

(13/2016). 

3. W dniu 12.02.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport okresowy za IV kw. 2015 roku 

(14/2016). 

4. W dniu 15.02.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował informację o ustanowieniu zastawu 

rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (15/2016). 

 

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 

 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: 

 

Miesięczne: 

13.04.2016 – Raport miesięczny marzec 2016 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 


