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Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku („Emitent”, „Spółka”), 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 

maj 2020 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 – maj 2020 r.  

W raportowanym miesiącu w Spółce ilości zawartych umów pożyczek wśród klientów wobec 

poprzedniego miesiąca zwiększyła się. Spółka nieustannie podejmuje działania mające na celu dotarcie z 

ofertą do nowych klientów poprzez intensyfikację bezpośrednich działań marketingowych, jak również 

osobiste spotkania z potencjalnymi klientami. 

Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych poprzez skierowanie nowych wniosków do 

kancelariami komorniczymi. Spółka pragnie podkreślić, iż ze względu na dużą bazę klientów i weryfikację 

baz danych powyższe działania również będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. 

W miesiącu maju 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. 

Maksymalne odsetki umowne nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, czyli obecnie 

7,2%. Należy zauważyć, iż od maja 2020 r. jest to najniższy poziom stóp w historii. Niski poziom 

maksymalnych odsetek umownych wpływa na marże Spółki, a także powoduje, iż kredyty udzielane 

przez banki stają się bardziej atrakcyjne dla osób fizycznych. Dodatkowo należy wskazać, iż w kwietniu 

2020 r. uległy znacznemu zmniejszeniu pozaodsetkowe koszty pożyczek, które obecnie nie mogą 

przekroczyć 21% wartości udzielonej pożyczki. Powyższe czynniki mają istotne skutki dla kondycji 

finansowej Spółki poprzez zmniejszenie przychodów z podstawowej działalności. 

W raportowanym miesiącu Rada Nadzorcza Spółki w związku z upływem drugiej kadencji Zarządu 

spółki Marka S.A. w restrukturyzacji jednomyślnie uchwaliła, iż Zarząd Spółki w trzeciej kadencji będzie 

jednoosobowy oraz powołała dotychczasowego Prezesa Zarządu, Pana Jacka Bogusława 

Konarzewskiego, w skład Zarządu spółki  Marka S.A. w restrukturyzacji na następną kadencję w funkcji 

Prezesa Zarządu.  

Zarząd Spółki w raportowanym miesiącu zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 

które odbędzie się 26 czerwca 2020 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 

15-424 Białystok. 

W raportowanym miesiącu Spółka opublikowała raport kwartalny za I kw. 2020 r., Raport Roczny za 

2019 rok oraz korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2019 r. Wyżej wymienione raporty dostępne są na 

stronie internetowej Spółki www.markasa.pl. 

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: 

http://www.markasa.pl/
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1. W dniu 13.05.2020 r. Emitent opublikował raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2020 r. 

(7/2020). 

2. Natomiast w dniu 14.05.2020 r. Emitent opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 r. 

(8/2020). 

3. W dniu 28.05.2020 r. Emitent poinformował o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki na kolejna 

kadencję (9/2020).  

4. W dniu 29.05.2020 r. Emitent poinformował o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2020 roku 

(10/2020). 

5. Także w dniu 29.05.2020 r. Emitent opublikował Raport Roczny za 2019 rok (11/2020). 

6. Również w dniu 29.05.2020 r. Emitent opublikował korektę raportu okresowego za IV kwartał 

2019 r. (12/2020). 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższy raport bieżący ESPI: 

1. W dniu 29.05.2020 r. Emitent poinformował o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2020 roku 

(6/2020) 

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: 

14.07.2020 – Raport miesięczny czerwiec 2020 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”. 

 
Spółka: 
 
Beata Malinowska – Prokurent 


