Warszawa, 11 września 2013
Raport miesięczny za sierpień 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.

Szacowany przychód ze sprzedaży w miesiącu sierpniu wyniósł 770 tys. zł i był o 3 proc.
wyższy niż miesiąc wcześniej i o 94 proc. wyższy niż w sierpniu 2012r. Zarząd jest
zadowolony z osiągniętych wyników, które potwierdzają, że mimo okresu wakacyjnego
Spółce udało się utrzymać zakładany poziom przychodów ze sprzedaży. Od początku roku
Spółka wygenerowała sprzedaż na poziomie 6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 36
proc. niż w analogicznym okresie styczeń-sierpień roku 2012.

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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu:
Rb 41/2013 z dnia 09.08.2013 r. - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II
kwartał 2013 r.
Rk 42/2013 z dnia 13.08.2013 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
Rb 43/2013 z dnia 14.08.2013 r. - Raport miesięczny za lipiec 2013 r.
Rb 44/2013 z dnia 16.08.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Comperia.pl S.A. na 11
września 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w sierpniu:
Rb 8/2013 z dnia 16.08.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Comperia.pl S.A. na 11
września 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej
www.comperia.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl i www.gpwinfostrefa.pl.

Spółki:

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 sierpniu 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.

Warszawa, 11 września 2013
Do dnia 14 października 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za
wrzesień.

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.

