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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 sierpień 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 – 

sierpień 2015 r.  

Największy wpływ na otoczenie rynkowe, w którym działa Spółka ma nowa regulacja sektora firm 

pożyczkowych, związana z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym ustawy Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw. Prace nad zmianami rozpoczęły się ponad dwa lata temu i ostatecznie zakończyły w 

sierpniu br. wraz z podpisaniem ustawy przez Prezydenta. 

Zmiany wynikające z nowelizacji ustaw mają zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług 

finansowych firm pożyczkowych. Spośród zmian, które wprowadzi ustawa należy wyróżnić zwiększenie wymogów 

formalnych dla firm działających na rynku pożyczkowym (m.in. określona forma prowadzenia działalności, 

minimalny poziom kapitału zakładowego - 200 tys. zł), zwiększenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego – 

możliwość prowadzenia postępowań wyjaśniających, ograniczenie wszystkich pozaodsetkowych kosztów pożyczki 

oraz wysokości odsetek za opóźnienia w spłacie rat i opłat windykacyjnych. Zablokowane będą również próby 

obejścia przepisów poprzez udzielanie kilku krótkich pożyczek zamiast jednej dłuższej. W nowych przepisach nie 

znalazł się projekt utworzenia publicznego rejestru firm pożyczkowych prowadzonego przez Ministerstwo 

Gospodarki, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Ministerstwo 

Finansów. 

Spółka w raportowanym okresie otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 20.08.2015 r. w Krajowym 

Rejestrze Sądowym rejestracji zmian w zakresie Statutu Spółki, a także dokonaniu wpisu nowych 

członków Rady Nadzorczej Emitenta. Tekst jednolity Statutu Spółki oraz biogramy członków Rady 

Nadzorczej są opublikowane na stronie internetowej Spółki (RB 54/2015). 

 

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 11.08.2015 r. Zarząd opublikował raport z informacją o Raporcie z Wyceny oznaczonych 

aktywów sporządzonym przez biegłego rewidenta, w związku z warunkami emisji obligacji na 

okaziciela serii H1 i H2 (51/2015). 

2. W dniu 13.08.2015 r. Zarząd opublikował raport miesięczny za lipiec 2015 r. (52/2015). 

3. W dniu 14.08.2015 r, Zarząd opublikował raport okresowy za II kwartał 2015 r. (53/2015). 
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4. W dniu 26.08.2015 r. Zarząd przekazał do publicznej informacji zmiany danych Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (54/2015).  

 

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 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin raportu analitycznego 

 

Publikacja raportów: 

 

Miesięczne: 

13.10.2015 – Raport miesięczny wrzesień 2015 r. 
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Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

– „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
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