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Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu przez
Spółkę w dniu 22 stycznia 2018 r., na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), zawiadomienia od pana
Adama Jabłońskiego - jako akcjonariusza Spółki pozostającego z panem Markiem Dojnow w
porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy („Porozumienie”) - o zwiększeniu stanu
posiadania akcji Spółki, w wyniku zawartej w dniu 16 stycznia 2018 r. transakcji nabycia akcji w
ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 29
listopada 2017 r., której rozliczenie w przez KDPW nastąpiło w dniu 19 stycznia 2018 r.
(„Transakcja”).
Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed Transakcją ww. strony Porozumienia posiadały łącznie
351.802 akcje stanowiące 16,31% kapitału zakładowego Spółki, z czego pan Marek Dojnow posiadał
209.861 akcji Spółki (9,73% kapitału zakładowego) a pan Adam Jabłoński posiadał 141.941 akcji
Spółki (6,58% kapitału zakładowego). Posiadane akcje reprezentowały łącznie 692.519 głosów co
stanowiło 24,35% głosów w Spółce ogółem, w tym pan Marek Dojnow posiadał akcje reprezentujące
414.292 głosy co stanowiło 14,57% głosów w Spółce ogółem, a pan Adam Jabłoński posiadał akcje
reprezentujące 278.227 głosów co stanowiło 9,78% głosów w Spółce ogółem.
Zgodnie z treścią zawiadomienia, po Transakcji ww. strony Porozumienia posiadały łącznie 492.044
akcje stanowiące 22,80% kapitału zakładowego Spółki, z czego pan Marek Dojnow posiadał 294.006
akcji Spółki (13,62% kapitału zakładowego) a pan Adam Jabłoński posiadał 198.038 akcji Spółki
(9,18% kapitału zakładowego). Posiadane akcje reprezentowały 832.761 głosów co stanowiło 29,29%
głosów w Spółce ogółem, w tym pan Marek Dojnow posiadał akcje reprezentujące 498.437 głosów co
stanowiło 17,53% głosów w Spółce ogółem, a pan Adam Jabłoński posiadał akcje reprezentujące
334.324 głosy co stanowiło 11,76% głosów w Spółce ogółem.

Nie występują podmioty zależne od powyższych stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki,
jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2
Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane ww. strony Porozumienia, jako
posiadacze instrumentów finansowych, wskazanych w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, które
nie są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3
Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosi 0.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Długosz - Prezes Zarządu
Wojciech Małek – Członek Zarządu

