Warszawa, 13 czerwca 2013
Raport miesięczny za maj 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.

Przychody, które wygenerowała Spółka w poprzednim miesiącu sięgnęły 950 tys. zł i były
wyższe o 35% niż te osiągnięte miesiąc wcześniej. Dane te potwierdzają pozytywną
tendencję w sprzedaży reklamy na portalach należących do Spółki oraz na serwisach
partnerskich przyłączanych w ramach Comperialead.pl. Od początku roku przychód
wyniósł 3,45 mln zł i jest wyższy o 53 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku.
W maju. został powołany nowy podmiot zależny pod nazwą Comperia Ubezpieczenia Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Comperia.pl
S.A. objęła 100% udziałów nowego podmiotu. Przedmiotem działalności spółki Comperia
Ubezpieczenia Sp. z o.o. będzie obsługa sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w
formule offline. Spółka Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za
rozwój sieci sprzedaży ubezpieczeń w formule offline, natomiast Comperia.pl skupi się
tak jak dotychczas na sprzedaży ubezpieczeń w formule online. Zdaniem Zarządu w
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z uwagi na charakterystykę tego produktu jest
niezbędny rozwój segmentu sprzedaży w kanałach offline.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju:
Rb 23/2013 - Raport miesięczny za kwiecień 2013 r.
Rb 24/2013 - Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Rb 25/2013 - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D
spółki Comperia.pl S.A.
Rb 26/2013 - Powołanie nowej spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Rb 27/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Comperia.pl S.A. na 26 czerwca 2013 r. wraz z
projektami uchwał.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju:
Rb 1/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Comperia.pl S.A. na 26 czerwca 2013 r. wraz z
projektami uchwał.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2013 r. 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
 Budowa aplikacji mobilnej dla Comperialead.pl
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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.

W dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ul.Domaniewskiej 47 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Do dnia 14 lipca 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za czerwiec.

