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Powołanie Zarządu nowej kadencji
Zarząd Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu
09 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała, z dniem 09 sierpnia 2017 r., na nową, trzyletnią
kadencję, Zarząd Spółki w składzie:
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu,
Łukasz Tatarkiewicz – Członek Zarządu,
Szymon Fiecek – Członek Zarządu
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, z dniem 16 sierpnia 2017 r.,
Pana Grzegorza Długosza powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu począwszy od 09 sierpnia 2017 r. będzie trzyosobowy a od
16 sierpnia 2017 r. – czteroosobowy.

Pan Karol Wilczko w roku 2004 ukończył studia wyższe na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ukończenia kursu poświęconego
zarządzaniu finansami w firmie na Uniwersytecie Northwestern – School of Continuing Studies w
Chicago. W latach 2016-2017 uczestniczył również w kursie podyplomowym na ICAN Instutute
poświęconym zarządzaniu. Karol Wilczko rozpoczął swoją karierę od pracy dla Raiffeisen Bank Polska
na stanowisku corporate dealer w marcu 2004 roku. W listopadzie 2004 roku przeniósł się do Open
Finance na stanowisko doradcy finansowego, gdzie następnie awansował na stanowisko kierownika
oddziału. Open Finance opuścił w czerwcu 2006 roku i przeniósł się doNoble Banku na stanowisko
private banker. Następnie awansował na kierownika oddziału. W maju 2007 roku zawiązał wraz z
pozostałymi założycielami spółkę Serwisy Finansowe Online sp. z o.o., przekształconą następnie w
Spółkę. Od momentu zawiązania Spółki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Od maja 2013 roku
sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej od Spółki – Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Ponadto, Karol Wilczko prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, świadcząc osobiście usługi na
rzecz Spółki, na podstawie zawartej ze Spółką ramowej umowy o współpracy z dnia 2 lipca 2013 roku.
Poza Spółką Karol Wilczko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki
cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek

konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Łukasz Tatarkiewicz, ur. 1971 ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Finansów i
Statystyki kierunek Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Przebieg kariery zawodowej:
1996-1999 - Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne - Kleinwort Benson sp. z o.o. firma zarządzająca V
NFI "Victoria" S.A. - Księgowy Inwestycyjny a następnie Kontroler Finansowy.
1999 - V NFI "Victoria" S.A. – Dyrektor Finansowy oraz prokurent.
1999-2005 - Ballinger Capital sp. z o.o./ BRE Private Equity sp. z o.o. firma zarządzająca Fund.1 NFI
S.A., NFI "Victoria" S.A. i NFI Fortuna S.A. – Dyrektor Finansowy oraz Starszy Dyrektor Inwestycyjny.
Przewodniczący/członek rad nadzorczych spółek portfelowych funduszy, m.in.: Vectra S.A., Lubella
S.A., Ergis S.A., Pafal S.A., Lentex S.A., DJ CHEM Chemicals Poland S.A., Mera Pnefal S.A., ElzamHolding S.A. oraz Hoop S.A. przedstawiciel Polish Pre-IPO Fund z ramienia Pictet&Cie oraz EBOiR.
2000-2005 oraz 2007-2009 – Fund.1 NFI S.A. – Prezes Zarządu.
2007 – NFI Fortuna S.A. – likwidator.
2010-2012 - J&S Energy S.A. - Dyrektor Kontrolingu i Analiz.
2007–obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej głównie w zakresie doradztwa gospodarczego,
finansów przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych m.in. koordynacja i doradztwo w procesie emisji
obligacji zamiennych na akcje Ergis-Eurofilms S.A. na kwotę 30 mln zł zakończonym sukcesem w 2009
roku.
2016-obecnie – Comperia.pl – Członek Zarządu
Poza Spółką Pan Łukasz Tatarkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku
do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Pan Szymon Fiecek, ur. 1983 ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Informatyki
specjalizacja systemy informatyczne, zarządzanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.
Przebieg kariery zawodowej:
2006-2008 – Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. - WebDeveloper
2007-2008 – Difin S.A. - Programista / Architekt systemów

2012-2014 – KeepOne sp. z o.o. / SpaceDrive sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2007–obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej związanej z doradztwem w zakresie
informatyki, telekomunikacji, oprogramowania i bezpieczeństwa informacji m.in. doradztwo,
zarządzanie projektami, projektowanie i rozwój architektury teleinformatycznej, audyty procesów
strategicznych.
2008-obecnie – Comperia.pl S.A. - Dyrektor ds. IT., od 2013 Prokurent Comperia.pl S.A. / Comperia
Ubezpieczenia Sp. z o.o., od 2016 – Członek Zarządu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Szymon Fiecek nie prowadzi działalności, która
jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Szymon Fiecek nie figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Długosz ukończył studia wyższe na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie oraz odbył szereg szkoleń i kursów w tym na DePaul University Chicago,
MSFiB w Katowicach oraz organizowanych przez MindSpring i CrestCom.
Od 1993 roku związany z branżą finansową. Swoją karierę rozpoczynał w ramach Banku DepozytowoKredytowego w Lublinie. W 2000 roku brał udział w uruchomieniu Banku Millennium, odpowiadając za
wdrożenia kart kredytowych systemu Visa i American Express. Od 2000 do 2004 roku tworzył
internetową bankowość Inteligo, gdzie uruchomił między innymi pierwszy pełny outsourcing kart
płatniczych. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Operacji Kartowych w PKO Banku
Polskim. Od 2008 roku pracował w First Data Polska, gdzie pełnił funkcję członka zarządu,
odpowiadając za linię biznesową usług dla banków i instytucji finansowych, w szczególności za
sprzedaż i rozwój produktów. Od kwietnia 2014 do maja 2017 roku pełnił funkcję najpierw
wiceprezesa zarządu a następnie prezesa zarządu w spółce Polski Standard Płatności - operatora
systemu BLIK gdzie z sukcesem wdrożył i upowszechnił pierwszy ogólnopolski system płatności
mobilnych
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Grzegorz Długosz nie prowadzi działalności,
która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Grzegorz Długosz nie figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133
Osoby reprezentujące Spółkę:
Łukasz Tatarkiewicz – Członek Zarządu,
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

