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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym 7/2017 z dnia 6 czerwca 2017r.
błędnie podana została kwota udzielonej pożyczki oraz informacja na temat przekroczenia 10%
kapitałów własnych. Prawidłowa kwota pożyczki to 2 275 tys. zł wobec kwoty 2 245 tys. zł podanej w
raporcie 7/2017, a łączna wartość pożyczki udzielonej Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w ramach poszczególnych transz wynosi 2 002 tys. zł. Dodatkowo tylko ta
pierwsza z kwot przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (wg ostatniego opublikowanego raportu
kwartalnego), a nie jak podano obie te kwoty.
W związku z tym prawidłowa treść raportu przedstawia się następująco:
Zarząd Comperia.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 06 czerwca 2017 r. zawarł Aneks do Umowy
pożyczki z dnia 19 lipca 2016 r. („Umowa”) na podstawie którego w tym samym dniu udzielił
Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. („CU”) - jednostce zależnej od Spółki – pożyczki w wysokości
150 000 zł. Podstawą uznania umowy za znaczącą jest fakt, że w związku z zawarciem ww. Aneksu do
Umowy, łączna kwota udzielonej CU na pożyczki podstawie Umowy wynosi obecnie 2 275 tys. zł a
łączna wartość pożyczki udzielonej CU w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ramach poszczególnych transz
wynosi 2 002 tys. zł, co - w pierwszym przypadku - przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (wg
ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego).
Udzielona zgodnie z ww. Aneksem do Umowy pożyczka oprocentowana jest wg stopy zmiennej na
warunkach rynkowych. Termin zwrotu pożyczki określony jest na 31 grudnia 2021 r. Pożyczka
związana jest głównie z finansowaniem rozwoju działalności ubezpieczeniowej, która na obecnym
etapie nie osiągnęła jeszcze progu rentowności, o czym Spółka informowała w poprzednich raportach
okresowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych
powyżej informacji dotyczących udzielenia pożyczki jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust.
1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.
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