
 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2013 R. 

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia 

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 

października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do 

publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2013 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w 
ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych – maj 2013.  

 

W maju liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o ponad 78 

tys. To aż o 20 tys. więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc. wobec 14% w kwietniu.  

W urzędach pracy w końcu maja zarejestrowanych było 2 177,5 tys. osób bezrobotnych. W ciągu 

miesiąca ich liczba spadła o 78,2 tys. (o 3,5%). Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. 

Najsilniejszą poprawę odnotowano w województwie opolskim (o 5,2%, czyli 2,9 tys. osób), warmińsko-

mazurskim (o 4,6%, czyli o 5,4 tys. osób), zachodniopomorskim (o 4,6%, czyli o 5,2 tys. osób) i lubuskim (o 

4,4%, czyli o 2,8 tys. osób). Maj jest już trzecim miesiącem tego roku, w którym odnotowano spadek liczby 

osób bezrobotnych. Z miesiąca na miesiąc tempo spadku jest większe. Na uwagę zasługuje również fakt, że 

tempo spadku w maju br., po raz pierwszy było silniejsze od odnotowanego w analogicznym okresie ub. 

roku, wówczas to bowiem liczba bezrobotnych spadła o 2,8% (o 58,7 tys. osób). Oznacza to, że spadek w 

maju br. był o prawie 20 tys. wyższy niż przed rokiem.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.)  wyniosła w 

maju 13,5%. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu  procentowego. W tym samym okresie 

ubiegłego roku (maj 2012 - kwiecień 2012) odnotowano spadek bezrobocia o 0,3 pkt (z 12,9% do 12,6%). 

Zatem po raz pierwszy w bieżącym roku spadek natężenia bezrobocia był silniejszy od spadku odnotowanego 

w analogicznym okresie ub. roku.  

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniło się 

rozpoczęcie prac sezonowych - m.in. turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców. Jednym z powodów 

wyłączenia osób bezrobotnych z rejestrów było również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.  

 

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem. 

a) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI: 

2013-05-31  18/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

2013-05-29 17/2013 Zmiana terminów publikacji sprawozdań finansowych za rok 2012 

2013-05-14 16/2013 Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2013 

2013-05-14 15/2013 Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2013 

http://www.mpips.gov.pl/


 

2013-05-14 14/2013 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 

2013-05-07 13/2013 Zawiązanie Spółki Komandytowo - Akcyjnej Stowarzyszenie Agencji  

Zatrudnienia 

b)  W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:  

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie publikował żadnych raportów w systemie ESPI. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w 

okresie objętym raportem. 

Zarząd spółki kontynuuje realizację polityki rozwoju zgodnie z celami określonymi w dokumencie emisyjnym. 

Polityka ta nie uległa zasadniczym zmianom i dalej będzie kontynuowana. O istotnych zdarzeniach w tym 

obszarze Zarząd informował w publikacjach przytoczonych w punkcie 2.a powyżej.  

W ostatnim okresie Zarząd koncentrował się na rozwoju Grupy Kapitałowej. Wśród czynności podjętych w 

tym zakresie należy wymienić:  

- rozbudowę portfela usług o innowacyjne rozwiązania 

- współpraca w ramach Centrum Usług Wspólnych w zakresie: Księgowości, IT, Kontrolingu, oraz Treasury, 

dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHR S.A. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta 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 publikacji raportu analitycznego. 

Emitent, w bieżącym miesiącu, zwołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które przypada na dzień 1 lipca 

2013, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2013. 

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect". 


