Warszawa, 13 lutego 2012

Raport miesięczny za styczeń 2012 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 styczniu w otoczeniu rynkowym Spółka nie odnotowała Ŝadnego wydarzenia, które
mogłoby mieć istotny wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa. W pierwszym
miesiącu roku Spółka konsekwentnie realizowała strategię rozwoju i kontynuowała
realizacje wcześniej rozpoczętych projektów.
Przychody w styczniu wyniosły 95 780 zł i były wyŜsze o 19 proc. w porównaniu do
przychodów osiągniętych w styczniu ubiegłego roku. Wysokość przychodów w styczniu w
wyniku zastosowania odpowiednich mechanizmów księgowych (faktury wystawiane na
początku stycznia za sprzedaŜ realizowaną w grudniu zostają przypisane do sprzedaŜy
grudniowej) jest zawsze istotnie niŜsza w porównaniu do wszystkich pozostałych miesięcy
roku. Analogiczny mechanizm funkcjonuje dla księgowania kosztów, tym samym
operacja ma neutralny wpływ na wynik netto. PowyŜsze zostanie potwierdzone juŜ w
kolejnym miesiącu, kiedy Spółka zaraportuje odpowiednio wyŜsze wyniki.
Otoczenie rynkowe sprzyja wzrostowi sprzedaŜy. Spółka efektywnie walczy o kolejne
kontrakty sprzedaŜowe, czego efekty w postaci rosnących przychodów będą widoczne w
kolejnych miesiącach.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieŜącego w okresie objętym raportem.
-- Raporty bieŜące opublikowane w EBI w miesiącu styczniu:

Rb nr 1/2012 - Raport miesięczny za grudzień 2011 r.
Rb nr 2/2012 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Raporty bieŜące w systemie ESPI w styczniu nie były publikowane.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W okresie objętym raportem Spółka realizowała następujące cele emisji:
• Rozwój portalu comperia.pl:
• Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl
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• Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl
• Prace projektowe i wdroŜeniowe w zakresie porównywarki ubezpieczeń;
Uruchomienie sekcji ubezpieczeń jest planowane na połowę 2012 roku
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 marca 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za luty.

