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RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2016 

 

Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. 

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport 

miesięczny za miesiąc styczeń 2017 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 – 
STYCZEŃ 2017. 

 
 

Tendencje występujące w otoczeniu zewnętrznym Emitenta 

Na sytuację i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Loyd największe znaczenie ma sytuacja panująca na rynku 

pracy.  

W 2017 rok polski rynek pracy wchodzi z: 

 podwyżką płacy minimalnej (z 1850 zł brutto do 2 tys. zł brutto),  

 zmniejszonym wiekiem emerytalnym (kobiety będą mogły kończyć aktywność zawodową w wieku 60 

lat, a mężczyźni – 65), 

 niską stopą bezrobocia.  

Jak wynika z raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzonego przez 

Instytut Badawczy Randstad w I kwartale 2017 r. aż 85 proc. firm przewiduje utworzenie wakatów lub 

utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia (12 proc. wzrost, a 73 proc. brak zmian).  

W 2017 roku pracodawcy poszukiwać będą przede wszystkim inżynierów, handlowców, 

programistów, analityków bazowo-danowych czy specjalistów ds. digital marketingu. Co nie znaczy, że 

rozpoczynający się rok nie będzie dobry także dla innych pracowników. Jak wynika z danych napływających 

z rynku pracy, dla pracowników wielu specjalizacji nowy rok może okazać się przełomowy. Pracodawcy będą 

mieli coraz większe problemy z rekrutacją. Z perspektywy pracowników jest to sytuacja korzystna, ponieważ 

pracodawcy zmuszeni są do zmian i ustępstw, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia.  

W szerszej perspektywie jest to jednak zjawisko niekorzystne i może mieć istotny wpływ na ogólną kondycję 

gospodarczą, powodując spowolnienie, które będzie miało przełożenie także na rynek pracy.  

Zwolnienia planuje 8 proc. pracodawców. Redukcje dotkną głównie osoby związane z gazownictwem, 

energetyką, wodociągami i górnictwem. 

W styczniu 2017 r. poziom stopy bezrobocia był o 1,5 pkt. proc. niższy niż w styczniu 2016 r.; 

bezrobocie wówczas wynosiło 10,2 proc. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej to najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu od 1992 roku.  W analogicznym 

okresie ub. roku (grudzień 2015 r. - styczeń 2016 r.) odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,5 pkt. proc. (z 

poziomu 9,7 proc. w grudniu 2015 r. do 10,2 proc. w styczniu 2016 r.). Stopa bezrobocia wzrosła we 

wszystkich województwach. Najsłabszy wzrost natężenia bezrobocia odnotowano w województwie 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4456&w=wzros%C5%82a&s=5123
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mazowieckim, najsilniejszy w województwie warmińsko-mazurskim. Najniższe bezrobocie występuje w 

województwie wielkopolskim (5,3 proc.), a najwyższe w warmińsko-mazurskim (14,9 proc.). 

Pracodawcy zgłosili w styczniu br. do urzędów pracy 120,3 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 

To o 33,3 tys. (38,3 proc.) więcej niż rok temu. Wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w prawie 

wszystkich województwach (jedynie w województwie lubelskim wystąpił spadek liczby ofert pracy). 

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia br. wyniosła 1 mln 398,2 tys. osób (na podstawie meldunków 

nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2016 r. wzrosła o 63 tys. 

osób (4,7 proc.). Jednak liczba bezrobotnych w końcu stycznia br. była o 249,3 tys. osób niższa niż przed 

rokiem (spadek o 15,1 proc.). W analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień 2015 - styczeń 2016) 

odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 84,2 tys. (5,4 proc.). Aktywność zawodowa w Polsce jest o ponad 

4 pp. niższa niż średnia unijna, co daje nam 7 miejsce od końca w zjednoczonej Europie. Pomimo 

poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i rosnących niedoborów kadrowych nadal niemal 5,5 miliona 

Polaków w wieku produkcyjnym jest biernych zawodowo. 

 
Istotne zdarzenia jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej Emitenta 

W okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym prowadzone były działania zmierzające do 

wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NewConnect. Zawarta została z Domem Maklerskim Capital Partners 

S.A. umowa świadczenia usług doradczych oraz świadczenia usług autoryzowanego doradcy na rynku 

NewConnect, sporządzony został dokument informacyjny oraz złożony został wniosek o wprowadzenie akcji 

serii E do obrotu na NewConnect. 

 
Emitent podjął również działania mające na celu poprawę wizerunku jego strony internetowej, jej zawartości 

oraz funkcjonalności, która w większym stopniu uwzględniać będzie również potrzeby akcjonariuszy i 

inwestorów. Strona dostępna jest pod dotychczasowym adresem: www.loyd.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: 

 

2017-01-5  1/2017  Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. 

2017-01-10 2/2017  Korekta Raportu Bieżącego EBI nr 30/2016 

2017-01-13 3/2017  Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016 r. 

2017-01-18 4/2017 Zawarcie umowy świadczenia usług doradczych oraz świadczenia usług 

autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4455&w=liczby&s=5123
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b) W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty w 

systemie ESPI: 

 

W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała raportów bieżących w systemie ESPI. 

 

III. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA CHOĆBY 

W CZĘŚCI MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

Nie dotyczy. W okresie objętym niniejszym raportem nie miała miejsce realizacja celów emisji. 

 

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. 

 

W dniu 14 lutego 2016 r. Emitent publikuje Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Loyd S.A. 

za IV kwartał 2016 r. zawierający kwartalne, skrócone sprawozdanie finansowe Loyd S.A. 

W ocenie Emitenta w nadchodzącym miesiącu nie będą miały miejsca inne zdarzenia istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów.  

 

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


