Raport miesięczny październik 2020

RAPORT MIESIĘCZNY
Marka S.A. w restrukturyzacji
PAŹDZIERNIK 2020 r.

Białystok, 12 listopada 2020 r.

Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok,
Tel. (85) 742-02-34, 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 1 z 4

Raport miesięczny październik 2020

Spis treści:
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 –
październik 2020 r….. ............................................................................................................................................3
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie
objętym raportem.................................................................................................................................................3
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie
objętym raportem.................................................................................................................................................4
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 ...............................................................................4

Marka S.A. w restrukturyzacji, ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok,
Tel. (85) 742-02-34, 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 2 z 4

Raport miesięczny październik 2020

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
październik 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 – październik 2020 r.
W raportowanym miesiącu Spółka kontynuuje intensyfikację działań windykacyjnych poprzez
monitoring działań komorniczych i skierowanie nowych wniosków do kancelarii komorniczych. Spółka
pragnie podkreślić, iż ze względu na dużą bazę klientów i weryfikację baz danych powyższe działania
również będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.
W miesiącu październiku Spółka ogłosiła do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje
imienne serii A piąte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
W raportowanym miesiącu odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, na którym za zmianą układu
głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 3.821.102,74 zł, przeciwko zmianie
układu głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 73.810,80 zł. Większość
obligatariuszy głosowała za przyjęciem zmiany układu częściowego, spełniając przesłanki określone w
art. 186 i art. 119 Ustawy prawo restrukturyzacyjne. W wyniku głosowania zmiana układu częściowego
została przyjęta. Również w raportowanym miesiącu odbyło się posiedzenie Sądu, który zatwierdził
zmianę układu częściowego Spółki na warunkach przyjętych na Zgromadzeniu Wierzycieli.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższy raport bieżący EBI:
1.

W dniu 14.10.2020 r. Emitent opublikował raport miesięczny za wrzesień 2020 r. (22/2020).

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka opublikowała poniższe raporty bieżące ESPI:
1. W dniu 05.10.2020 r. Emitent opublikował postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie
sprzedaży wierzytelności (18/2020).
2. W dniu 09.10.2020 r. Emitent poinformował o przyjęciu zmiany układu częściowego na
zgromadzeniu wierzycieli (19/2020).
3. Natomiast w dniu 14.10.2020 r. Emitent ogłosił piąte wezwanie do złożenia akcji imiennych
Marka S.A. w restrukturyzacji (20/2020).
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4. W dniu 20.10.2020 r. Emitent poinformował o opublikowaniu obwieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym o przyjęciu zmiany układu częściowego na zgromadzeniu wierzycieli
(21/2020).
5. W dniu 30.10.2020 r. Emitent poinformował o zatwierdzeniu zmiany układu częściowego
(22/2020).

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:
14.12.2020 – Raport miesięczny listopad 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
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