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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 kwiecień 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 – 

kwiecień 2016 r.  

 

13 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbył się, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce (KPF), IV Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami*, 

podczas którego dyskutowano o wyzwaniach, jakie czekają branżę firm windykacyjnych oraz 

zarządzających wierzytelnościami z różnych sektorów rynku finansowego. W Kongresie wzięło udział 

ponad 150 praktyków zarządzania wierzytelnościami z sektora bankowego, leasingowego, instytucji 

pożyczkowych, firm windykacyjnych oraz komornicy, syndycy, likwidatorzy i eksperci prawni najbardziej 

uznanych firm doradczych. Omawiano szereg niezwykle istotnych regulacji, które niedawno objęły lub w 

najbliższej przyszłości dotkną sektor. Z pewnością najbliższe miesiące będą okresem wytężonej pracy 

nad dobrą i sprawną organizacją procesu implementacji zmian prawnych i antycypowania ich skutków, 

by dobrze przygotować procesy biznesowe. Nowe europejskie regulacje prawne zmieniają również 

polską rzeczywistość legislacyjną. Zmiany w ustawach regulujących działalność komorników sądowych i 

egzekucji, nadzór nad rynkiem finansowym, sposób rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego oraz działalność UOKiK, a także wprowadzone nowe Prawo Restrukturyzacyjne, to tylko 

niektóre ze zmian w obszarze prawa, które weszły lub wejdą w życie w najbliższej przyszłości. Kongres 

„to miejsce rzeczowej i profesjonalnej dyskusji o tym, jaki będzie wpływ nowych aktów prawnych na 

biznes, co jest niezwykle istotne w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej” - ocenił 

Marcin Czugan,  Dyrektor Dep. Prawno-Legislacyjnego, KPF.  

Marka S.A. wnikliwie analizuje otoczenie prawne sektora rynku finansowego, wprowadza zmiany, 

które wynikają z przepisów dotyczących oferty produktowej. Bieżąca działalność Spółki ukierunkowana 

jest jednocześnie na ocenę ryzyk zmienności prawa i wdrożeniu odpowiednich działań operacyjnych, 

mających na celu ochronę kondycji finansowej Spółki. 

*źródło strona internetowa KPF 

 

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: 
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1. W dniu 11.04.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował informację o umowach dotyczących 

zaciągniętych przez Emitenta pożyczek. (20/2016). 

2. W dniu 13.04.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował raport miesięczny za miesiąc marzec 2016 r. 

(21/2016). 

3. W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Marka S.A. opublikował informację o umowach dotyczących 

zaciągniętych przez Emitenta pożyczek. (22/2016). 

 

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: 

13.06.2016 – Raport miesięczny maj 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 


