Warszawa, 10 maja 2013
Raport miesięczny za kwiecień 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.

Kwietniowe przychody wyniosły 700 tys. zł i były o 6,1 proc. wyższe niż w ubiegłym
miesiącu. Jednocześnie wynik ten jest lepszy o 40 proc. niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Od początku roku Spółka zanotowała przychody na poziomie 2,5 mln zł,
czyli o 56 proc. więcej niż w okresie styczeń-kwiecień 2012.
W ubiegłym miesiącu Spółka nawiązała współpracę z serwisami wydawanymi przez
Polskapresse pod marką Gratka.pl oraz z serwisem KRN.pl. Na portalach
zaimplementowane zostaną narzędzia do porównywania ofert produktów finansowych,
szczególnie kredytów hipotecznych, dostarczone przez Comperia.pl. W ramach programu
Comperialead narzędzia do porównywania produktów finansowych wykorzystuje już
ponad 1500 wydawców.
Ponadto Narzędzia do porównywania i sprzedaży produktów finansowych dostarczane
przez Comperia.pl, dzięki współpracy z Moneyzoom trafiają także na urządzenia mobilne.
Moneyzoom.pl jest operatorem narzędzi, które pomagają zarządzać swoim domowym
budżetem.
W kwietniu Spółka podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Integracja systemu
informatycznego Comperia.pl S.A. (bezpośrednio systemu Comperia Ubezpieczenia i
aplikacji POK) z systemami Partnerów" z PARP w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2. Umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę
651.145,50 zł, a łączna wartość projektu wynosi 1.308.291 zł. W ramach projektu
Comperia.pl
uruchomi
system
umożliwiający
rozwój
sprzedaży
produktów
ubezpieczeniowych w formule łączącej sprzedaż online z offline. Dzięki wdrożeniu
systemu, Comperia.pl S.A. uzyska unikalne możliwości integracji z systemami podmiotów
współpracujących (TU, multiagencje ubezpieczeniowe, doradcy finansowi, podmioty
wspierające sprzedaż ubezpieczeń).

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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu:
Rb 16/2013 - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E
spółki Comperia.pl S.A.
Rb 17/2013 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2012 r.
Rb 18/2013 - Raport roczny Comperia.pl S.A. za 2012 rokRb 14/2013 - Udzielenie
prokury łącznej
Rb 19/2013 - Raport miesięczny za marzec 2013 r.
Rb 20/2013 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Comperia.pl S.A.

Warszawa, 10 maja 2013
Rb 21/2013 - Umowa z PARP na dofinansowanie integracji systemu Comperia.pl S.A. z
systemami Partnerów.
Rb 22/2013 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla
akcji serii E spółki Comperia.pl S.A.
Raporty bieżące nie były opublikowane w systemie ESPI w kwietniu.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

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 czerwca 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za maj.

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.

