Warszawa, 9 kwietnia 2013
Raport miesięczny za marzec 2013 r.
Comperia.pl S.A.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta.

W marcu Spółka zanotowała 660 tys. przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem o 18
proc. lepszym niż w analogicznym miesiącu 2012 roku. W całym I kwartale, według
wstępnych szacunków Spółka wypracowała 1,8 mln zł przychodów (wliczając przychód z
dotacji), co jest wynikiem lepszym o 60 proc. niż rok temu.
W poprzednim miesiącu Spółka uzyskała ostateczną pozytywną decyzję dotyczącą
dofinansowania projektu aplikacji rozliczeniowej dla agentów w ramach programu 8.2
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Łączna wartość projektu to 1.308.291 zł, a
kwota dotacji 651.145,50 zł. Spółka spodziewa się pozytywnego wpływu dofinansowania
na wynik netto w IV kwartale 2013r. oraz w całym 2014r.
Spółka zanotowała w marcu rosnące zainteresowanie reklamodawców obecnością na
portalach
należących
do
Comperia.pl
S.A.
Dodatkowo
program
partnerski
Comperialead.pl należący do Spółki bardzo dynamicznie poszerza grono aktywnych
partnerów.
Przypominamy,
że
Comperialead
umożliwia
zaciąganie
dowolnej
porównywarki Comperia.pl i umieszczenie jej na swojej stronie www, co pozwala
wydawcy tejże witryny na wzbogacenie jej treści i generowanie dodatkowego przychodu.
Wśród największych portali, które są partnerami Spółki można wymienić takie strony
www, jak wyborcza.biz, forbes.pl, domiporta.pl, grupa Polskapress (domgratka.pl oraz
motogratka.pl), domy.pl, oferty.net, portal Pulsu Biznesu (pb.pl). Spółka w tej chwili
posiada ponad 1500 partnerów w ramach Comperialead.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu:
Rb 11/2013 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Comperia.pl S.A.
i zmian w statucie
Rb 12/2013 - Informacja o sprostowaniu błędu w KRS
Rb 13/2013 - Przyznanie dofinansowania na integrację systemu Comperia.pl S.A. z
systemami Partnerów.
Rb 14/2013 - Udzielenie prokury łącznej
Rb 15/2013 - Raport miesięczny za luty 2013 r.
Raporty bieżące nie były opublikowane w systemie ESPI w marcu.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Warszawa, 9 kwietnia 2013
W lutym Spółka pozyskała 3,5 mln zł z prywatnej emisji akcji serii E. W okresie objętym
raportem Spółka realizowała następujące cele emisji:
 Budowa aplikacji rozliczeniowej dla agentów ubezpieczeniowych
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 14 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za kwiecień.
14 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport za I kwartał 2013r.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą
tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w kraju.
Według danych Google Analytics serwisy Grupy Comperia.pl poświęcone finansom osobistym odwiedza co
miesiąc milion internautów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi
także serwis Banki.pl, portal poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com serwis motoryzacyjny Autoa.pl.,
portal Kontoteka.pl oraz ComperiaLead czyli rozbudowany program partnerski. Comperia.pl S.A. notowana jest
na rynku New Connect.

