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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2015 

 

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 czerwiec 2015 roku. 

I. 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 – 
CZERWIEC 2015. 

 
a) Sytuacja na rynku pracy  

 
Zmiany na rynku pracy są istotne dla Polskiego HR S.A., który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej 

LOYD S.A. Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia. To rekord. Tak 

dobrego wyniku w czerwcu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi 

takie statystyki.  

W urzędach pracy na koniec czerwca zarejestrowanych było 1 624 tys. osób – wynika z szacunków 

resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 77,9 tys. Sytuacja 

poprawiła się we wszystkich województwach – najbardziej na Pomorzu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W 

czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 288 tys. mniej osób niż przed rokiem. W ciągu ostatnich 

dwóch lat liczba bezrobotnych spadła już o blisko pół miliona i wciąż będzie się zmniejszać, na co wskazuje 

czerwcowy rekord ofert pracy. Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej. To o 38% więcej niż przed rokiem i najwięcej od 2001 r., czyli odkąd resort pracy 

prowadzi statystyki. Najwięcej pracowników szukają firmy na Mazowszu (15 tys.), Śląsku (13 tys.), Dolnym 

Śląsku i w Wielkopolsce (po 11 tys.). 

 
(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

 
b)  Sytuacja na rynku HoReCa 

 

Na rynku HoReCa działa należąca do Grupy Kapitałowej LOYD S.A. spółka Shangri La Holding S.A. 

Według najnowszych prognoz, rynek HoReCa odnotuje dalszy wzrost z najlepszym okresem około 2017 roku. 

Warto podkreślić, że rynek ten będzie i tak stabilnie z roku na rok umacniał swoją wartość, szczególnie w 

segmentach cateringu i gastronomii hotelowej. 

Coraz większa depolaryzacja graczy oraz niewysokie tempo wzrostu zamożności społeczeństwa będą jednymi 

z hamulców dla całego perspektywicznego rynku, który pomimo tych przeszkód w najbliższych latach będzie 

zyskiwał na wartości. Wstępne szacunki Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazują, że w 2014 roku do Polski 

przyjechało około 16,4 mln turystów zagranicznych, czyli prawie 4% więcej niż rok wcześniej. Różnego typu 

wydarzenia sportowe, czy kulturalne, a także niestabilna sytuacja w części krajów turystycznych znacząco 

polepszają sytuację Polski i jej obraz wśród osób z zagranicy. 

 

(Źródło: http://finanse.wp.pl) 
 

c)  Sytuacja na rynku Contact Center  

 

http://www.mpips.gov.pl/
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Na rynku Contact Center, na którym działa należąca do Grupy Kapitałowej LOYD S.A. spółka Sales 

Concept S.A. zauważalny jest stabilny rozwój. Odczuwalny jest wzrost zapotrzebowania na usługi Contact 

Center. Jednocześnie przedsiębiorstwa zwiększają nacisk na jakość obsługi klienta. 25 grudnia 2014 r. rząd 

przyjął ustawę dotyczącą praw konsumenta. Dla branży Contact Center niesie ona wymóg kierowania swoich 

działań wyłącznie do tych użytkowników urządzeń końcowych (osoby/firmy) od których uzyskała wcześniej 

zgodę na kontakty. Spowoduje to (w średnio-okresowej perspektywie czasowej), że część Contact Center 

działająca na podstawie nielegalnych baz danych zniknie. Dla konsumentów Ustawa zmienia czas odstąpienia 

od umowy (zawartej poza punktami obsługi). Konsument będzie miał aż 14-dni (obecnie 10) od momentu 

otrzymania rzeczy (jeśli umowa polega na dostarczeniu zakupionego przedmiotu) lub zawarcia umowy (w 

pozostałych przypadkach) na odstąpienie od umowy. Konsument może w tym czasie od umowy odstąpić bez 

podawania przyczyn. W związku z tym, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, Sales Concept S.A. 

podejmuje działania na rzecz unowocześniania i rozwoju posiadanej infrastruktury CC. W miesiącu czerwcu 

2015 r. grupa Sales Concept wraz z konkurencyjną firmą utworzyła konsorcjum, które wygrało przetarg na 

obsługę dużego klienta z branży energetycznej. 

II. 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: 

 

2015-06-29  25/2015 Raport roczny za 2014 r. Grupy Kapitałowej 
2015-06-25 24/2015 Raport roczny za rok 2014 r. jednostki 
2015-06-24 23/2015 Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego - terminu  

publikacji raportu bieżącego 
2015-06-24 22/2015 Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2014 dla grupy  

Kapitałowej 
2015-06-12 21/2015 Raport miesięczny za miesiąc maj 2015 r. 
2015-06-12 20/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki LOYD S.A. na 10.07.2015 oraz projekty  

uchwał 
 

 

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

systemie ESPI: 

 

2015-06-10 1/2015  Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

III. 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:  
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 konsekwentny rozwój holdingów, działających w sektorach HR i BPO, HoReCa oraz Contact Center 

 dalszą rozbudowę portfela innowacyjnych usług, 

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

Treasury, dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Loyd S.A. 

 

IV. 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". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


