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RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 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 listopad 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 – 
LISTOPAD 2015. 

 
a) Sytuacja na rynku pracy 

 

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

LOYD. Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie br. 9,7 proc. - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. To już kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym 

poziomie. 9,7 proc. - tyle wynosi stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie. Jest to wzrost o 0,1 punktu 

procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym samym okresem w roku 

ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu (wówczas wynosił on 11,4 proc.). 

W urzędach pracy na koniec listopada br. zarejestrowanych było 1 532,7 tys. osób tys. osób – wynika 

z szacunków resortu. Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie br. odnotowano w 12 województwach. W 4 

województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim wskaźnik bezrobocia nie uległ 

zmianie.  Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce (6,1 proc.), na Śląsku (8,1 proc.) oraz w Małopolsce (8,3 

proc.). 

W listopadzie br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 87,4 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej. Z danych urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu listopadzie br. wynikał 

w głównej mierze z rejestracji osób: powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony, 

po zakończeniu prac sezonowych (w budownictwie, leśnictwie) a także po zakończeniu aktywnych form. Jest 

to stała tendencja obserwowana rok do roku w okresie jesieni i zimy. 

W grudniu należy się liczyć z dalszym wzrostem liczby bezrobotnych, jednak z uwagi na fakt, że 

dynamika wzrostu nie powinna być dużo silniejsza od zaobserwowanej w listopadzie, stopa bezrobocia pod 

koniec roku nie powinna przekroczyć 9,9%. Pozwala to z optymizmem patrzeć na sytuację rynku pracy w 

2016 roku. 

(Źródło: http://www.mpips.gov.pl/) 

 
b)  Sytuacja na rynku HoReCa 

 

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

Profesjonaliści zajmujący się strategicznym planowaniem nowych inwestycji hotelowych starają się z 

wyprzedzeniem przewidzieć nowe kierunki rozwoju produktu hotelowego, zachowania gości oraz ich potrzeb 

w zakresie usług wellnes & spa. Zauważalny jest wzrost popularności Polski wśród gości zagranicznych. 

Oprócz gości z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Skandynawii, warto odnotować coraz częstszą obecność gości 

hotelowych z bardzo dalekich krajów: Nowej Zelandii, Kanady czy RPA. Warto zauważyć również rozwój hoteli 

middle class, trzy i czterogwiazdkowych w dużych miastach. Starają się nadążyć za postępem 

technologicznym, dostępem do dóbr przy jednocześnie zmieniającym się trybie życia. Zatarcie się granic 

http://www.mpips.gov.pl/
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pomiędzy hotelami często wynika z działań mających na celu przyciągnięcie gości, co może w najbliższej 

przyszłości doprowadzić do otwarcia hoteli jakich w Polsce jeszcze nie ma.     

 
(Źródło: http://www.horecanet.pl/) 
 
 

c)  Sytuacja na rynku Contact Center  

 

Na rynku Contact Center, na którym działa należąca do Grupy Kapitałowej LOYD S.A. spółka Sales 

Concept S.A., zauważalny jest stabilny rozwój. Dzięki niemu, w miastach regionalnych notowane jest 

rekordowo duże zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Firmy z tego sektora lokują działalność także w 

mniejszych ośrodkach miejskich i wchodzą do miast satelitarnych dużych aglomeracji. 

Z 1,4 mln m kw. powierzchni biurowej, która obecnie powstaje w Polsce, niemal połowa buduje się poza 

Warszawą. Tak szybki wzrost podaży biur w miastach regionalnych nie byłby możliwy, gdyby nie rozwój 

sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który jest największym najemcą powierzchni biurowej w ośrodkach 

pozawarszawskich. 

(Źródło: http://www.callcenternews.pl/) 

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: 

 

2015-11-16 46/2015 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015 roku 

2015-11-13 45/2015  Raport miesięczny za miesiąc październik 2015 r. 

2015-11-04 44/2015 Nowa Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej 

 

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

systemie ESPI: 

 

Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI. 

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:  

 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. 

 

http://www.horecanet.pl/
http://www.callcenternews.pl/


RAPORT MIESIĘCZNY 
LOYD SPÓŁKA AKCYJNA                                                                                                                                  LISTOPAD 2015 

 

 

                         3 

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". 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


