Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.
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 miesiącu czerwcu Spółka zanotowała 1,05 mln przychodów. Jest to wzrost o 10 proc.
w stosunku do wyniku osiągniętego miesiąc wcześniej. Na wzrost sprzedaży wpływają nowe
kampanie marketingowe oraz coraz szerszy wachlarz produktów, które oferuje spółka. Od początku
roku Spółka wypracowała 4,5 mln zł przychodów, co stanowi 105 proc. wzrost w stosunku do
analogicznego okresu w roku 2012. W czerwcu Spółka podpisała umowę z Grupą Onet.pl S.A. Umowa
została zawarta na okres minimum jednego roku. Szacowana przez zarząd Emitenta roczna wartość
kontraktu wynosi 500 tys. zł. Umowa przewiduje, że Comperia wdroży w serwisie banki.onet.pl
narzędzia umożliwiające internautom porównanie i skorzystanie z ofert banków. Dodatkowo
Comperia będzie odpowiedzialna za dostarczanie do publikacji w serwisach Grupy Onet aktualnych
materiałów z zakresu finansów osobistych, w szczególności rankingów produktów bankowych.
Podjęcie współpracy z liderem polskiego rynku internetowego pozwoli znacząco zwiększyć grono
użytkowników Comperii, co wpłynie pozytywnie na wyniki Spółki w kolejnych kwartałach. Podpisana
umowa stanowi również ważny element realizacji strategii rozwoju Spółki. Poza tym Spółka
wprowadziła na rynek pierwszą w Polsce mobliną aplikację, która umożliwia porównywanie
produktów finansowych i zarabianie na tym. Każdy kto zarejestruje się w należącym do Spółki
programie partnerskim Comperialead oraz ściągnie na urządzenie mobilne odpowiednią aplikację
może przekazywać klientów zainteresowanych danym produktem. Dzięki tej aplikacji Spółka otwiera
nowy kanał pozyskiwania klientów.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego
w
okresie
objętym
raportem.
Raporty
bieżące
i
okresowe
opublikowane
w systemie EBI w czerwcu:
Rb 28/2013 z dnia 05.06.2013 r. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Comperia.pl
S.A.
zwołanego
na
dzień
26
czerwca
2013
r.
Rb 29/2013 z dnia 10.06.2013 r. - Umowa z portalem Onet.pl.
Rb 30/2013 z dnia 11.06.2013 r. - Korekta rb nr 29/2013.
Rb 31/2013 z dnia 13.06.2013 r. - Raport miesięczny za maj 2013 r.
Rb 32/2013 z dnia 26.06.2013 r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
Rb 33/2013 z dnia 27.06.2013 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Comperia.pl S.A. w dniu 26
czerwca 2013 roku.
Rb 34/2013 z dnia 27.06.2013 r. - Powołanie członka Rady Nadzorczej.

Rb 35/2013 z dnia 27.06.2013 r. - Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej.
Rb 36/2013 z dnia 28.06.2013 r. - Umowa najmu powierzchni biurowej.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu:
Rb 2/2013 z dnia 05.06.2013 r. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
Rb 3/2013 z dnia 07.06.2013 r. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji.
Rb 4/2013 z dnia 07.06.2013 r. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji.
Rb 5/2013 z dnia 07.06.2013 r. - Zawiadomienie od członka Zarządu.
Rb 6/2013 z dnia 07.06.2013 r. - Zawiadomienie od członka Zarządu.
Rb 7/2013 z dnia 27.06.2013 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów
na WZA Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.
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
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 14 sierpnia 2013 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za II kw. 2013 r.
Do dnia 14 sierpnia 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za lipiec.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Bartosz Michałek - Prezes Zarządu
• Karol Wilczko - Wiceprezes Zarządu

