
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2013 R. 

Zarząd Spółki LOYD 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 listopad 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 – listopad 2013.  

Pracodawcy zgłosili w listopadzie 55 tys. ofert pracy. To o 12% więcej niż przed rokiem - poinformowało 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 13,2%. 
W urzędach pracy w końcu listopada zarejestrowanych było 2 115,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu 
do października ich liczba wzrosła o 40,6 tys. Wzrost był zdecydowanie słabszy niż w ubiegłym roku. 
Wówczas w listopadzie przybyło 63,3 tys. bezrobotnych.  

W 2013 roku bezrobocie spadało przez 8 miesięcy, podczas gdy w zeszłym roku jedynie przez 5 miesięcy. 
Liczba bezrobotnych na koniec listopada tego roku była już jedynie o 58 tys. wyższa niż przed rokiem. Jeszcze 
na początku roku, w styczniu, ta różnica wynosiła aż 174 tys. osób. W listopadzie pracodawcy zgłosili do 
urzędów pracy 55 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 12% więcej niż rok temu, 
kiedy było to 49 tys. Ofert pracy przybyło we wszystkich województwach.  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało w listopadzie urzędom pracy dodatkowo blisko 100 mln zł 
na wsparcie osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z oszczędności i rezerwy ministra. Zostaną 
wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, m.in. staże, dotacje na start biznesu i dofinansowanie 
utworzenia miejsc pracy. Resort szacuje, że pozwoli to pomóc dodatkowym 12 tys. bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia wyniosła 13,2% i była o 0,2 pp. wyższa niż w październiku. W tym samym okresie roku 
ubiegłego wzrost było dwukrotnie większy i wyniósł 0,4 pp. Stopa bezrobocia zwiększyła się w 15 
województwach. Jedynie na Mazowszu nie uległa zmianie. Najlepszy wynik odnotowano w województwie 
wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 9,4%. 

(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: 

2013-11-15  45/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki LOYD S.A. na 12.12.2013 oraz projekty  

uchwał 

2013-11-15  44/2013  Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego - terminu  

publikacji raportu okresowego 

2013-11-15 43/2013 Raport miesięczny za miesiąc październik 2013 

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


 

2013-11-15 42/2013 Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2013 

2013-11-15 41/2013 Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2013 

2013-11-05 40/2013 Zawiadomienie akcjonariuszy o transakcjach na akcjach oraz zmianie liczy  

głosów na WZA 

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 Loyd 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 nie planuje zdarzeń mających istotne znaczenie z punktu widzenia inwestorów. 

 

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". 


