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Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia
2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha Małka, do
pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach trzyletniej kadencji Zarządu rozpoczętej w dniu 9 sierpnia
2017 roku.
Pan Wojciech Małek rozpoczął karierę zawodową w 1999 r. w Arthur Andersen sp. z o.o., gdzie do
2002 r. pracował jako konsultant w dziale audytu i doradztwa gospodarczego. Następnie, w latach
2003-2007 był zatrudniony w Polish Energy Partners S.A. jako kontroler finansowy oraz Business
Development Manager. W latach 2007-2010 pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za
prowadzenie projektów doradczych przy fuzjach i przejęciach w Fidea sp. z o.o. sp. k. Pełnił także
funkcję dyrektora finansowego w Wakacje.pl sp. z o.o./wakacje.pl S.A. oraz Comperia Sp. z o.o. W
latach 2010-2015 pracował w Enterprise Investors na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za
prowadzenie transakcji wyjścia z inwestycji funduszu. W latach 2015-2017 był związany z funduszem
Abris Capital Partners oraz spółką Getback S.A.
Pan Wojciech Małek ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując w
2000 roku tytuł magistra ekonomii. W 2002 r. ukończył kurs ACCA, zdając wszystkie wymagane
egzaminy. W 2006 r. uzyskał tytuł Certified Financial Analyst (w 2011 r. zawiesił członkostwo w CFA).

Poza Spółką Pan Wojciech Małek 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.
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:
Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

