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Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu przez
Spółkę w dniu 25 stycznia 2018 r., skorygowanego zawiadomienia z dnia 22 stycznia 2018 r., którego
dotyczył raport bieżący Spółki nr 13/2018 („Zawiadomienie”), tj. 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”).
Korekta Zawiadomienia polega na jego uzupełnieniu wyłącznie o informacje uwzględniające fakt
posiadania akcji Spółki różnych rodzajów, tj. zarówno akcji zwykłych, jak i akcji uprzywilejowanych co
do głosu; w pozostałym zakresie Zawiadomienie nie uległo zmianie. W związku z tym, Spółka
przedstawia następujące informacje wynikające z faktu skorygowania treści uzupełnienia
Zawiadomienia przez pana Adama Jabłońskiego:
Przed Transakcją ww. strony Porozumienia posiadały łącznie 351.802 akcje stanowiące 16,30%
kapitału zakładowego Spółki, z czego: 340 717 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten
sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy (15,79% kapitału zakładowego) i 11 085 akcji zwykłych
na okaziciela (0,51% kapitału zakładowego); w tym pan Marek Dojnow posiadał 209.861 akcji Spółki
(9,73% kapitału zakładowego), z czego: 204 431 akcji imiennych uprzywilejowanych (9,47% kapitału
zakładowego) i 5 430 akcji zwykłych, na okaziciela (0,25% kapitału zakładowego), a pan Adam
Jabłoński posiadał 141.941 akcji Spółki (6,58% kapitału zakładowego), z czego: 136 286 akcji
imiennych uprzywilejowanych (6,32% kapitału zakładowego) i 5 655 akcji zwykłych na okaziciela
(0,26% kapitału zakładowego). Posiadane akcje reprezentowały 692.519 głosów, co stanowiło 24,35%
głosów w Spółce ogółem, z czego: 681 434 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych (23,96%
głosów w Spółce ogółem) i 11 085 głosów z akcji zwykłych na okaziciela (0,39% głosów w Spółce

ogółem); w tym pan Marek Dojnow posiadał akcje reprezentujące 414.292 głosy, co stanowiło
14,57% głosów w Spółce ogółem, z czego: akcje imienne uprzywilejowane reprezentujące 408
862 głosy (14,38% głosów w Spółce ogółem) i akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące 5 430
głosów (0,19% głosów w Spółce ogółem), a pan Adam Jabłoński posiadał akcje reprezentujące
278.227 głosów, co stanowiło 9,78% głosów w Spółce ogółem, z czego: akcje imienne
uprzywilejowane reprezentujące 275 572 głosy (9,58% głosów w Spółce ogółem) i akcje zwykłe na
okaziciela reprezentujące 5 655 głosów (0,20% głosów w Spółce ogółem).
Po Transakcji ww. strony Porozumienia posiadały łącznie 492.044 akcje stanowiące 22,80% kapitału
zakładowego Spółki, z czego: 340 717 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób,
że na każdą akcję przypadają 2 głosy (15,79% kapitału zakładowego) i 151 327 akcji zwykłych na
okaziciela (7,01% kapitału zakładowego); w tym pan Marek Dojnow posiadał 294.006 akcji Spółki
(13,62% kapitału zakładowego), z czego: 204 431 akcji imiennych uprzywilejowanych (9,47%
kapitału zakładowego) i 89 575 akcji zwykłych na okaziciela (4,15% kapitału zakładowego), a
pan Adam Jabłoński posiadał 198.038 akcji Spółki (9,18% kapitału zakładowego), z czego: 136 286
akcji imiennych uprzywilejowanych (6,32% kapitału zakładowego) i 61 752 akcji zwykłych na
okaziciela (2,86% kapitału zakładowego). Posiadane akcje reprezentowały 832.761 głosów, co
stanowiło 29,29% głosów w Spółce ogółem, z czego: 681 434 głosów z akcji imiennych
uprzywilejowanych (23,964% głosów w Spółce ogółem) i 151 327 głosów z akcji zwykłych na
okaziciela (5,322% głosów w Spółce ogółem); w tym pan Marek Dojnow posiadał akcje
reprezentujące 498.437 głosów, co stanowiło 17,53% głosów w Spółce ogółem, z czego: akcje
imienne uprzywilejowane reprezentujące 408 862 głosy (14,38% głosów w Spółce ogółem) i
akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące 89 575 głosów (3,15% głosów w Spółce ogółem), a pan
Adam Jabłoński posiadał akcje reprezentujące 334.324 głosy co stanowiło 11,76% głosów w
Spółce ogółem, z czego akcje imienne uprzywilejowane reprezentujące 275 572 głosy (9,585%
głosów w Spółce ogółem) i akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące 61 752 głosów (2,172% głosów
w Spółce ogółem).
Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Długosz - Prezes Zarządu
Wojciech Małek – Członek Zarządu

