Warszawa, 11 października 2013
Raport miesięczny za wrzesień 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.

We wrześniu Spółka wygenerowała przychody na poziomie 950 tys. zł. Jest to wynik o 23
proc. wyższy niż w miesiącu sierpniu. Jest to wynik większej aktywności reklamodawców
w okresie powakacyjny, ciągłego rozwoju programu partnerskiego Comperialead i
większej ilości kontrahentów, którzy wykupują reklamy na serwisach grupy Comperia.pl.
We wrześniu 2013 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o
zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego. Prospekt Emisyjny została przygotowany w związku
z zamiarem przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz
praw do akcji serii F Spółki. Akcje serii F zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr
3 NWZA Comperia.pl S.A. z 11 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu:
Rk 45/2013 z dnia 05.09.2013 r. - Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.
Rb 46/2013 z dnia 11.09.2013 r. - Raport miesięczny za sierpień 2013 r.
Rb 47/2013 z dnia 11.09.2013 r. - Treść uchwał podjętych na NWZA Comperia.pl S.A. w
dniu 11 września 2013 roku.
Rb 48/2013 z dnia 13.09.2013 r. - Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu
Emisyjnego.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI we wrześniu:
Rb 9/2013 z dnia 16.09.2013 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 11 września 2013 roku.
Rb 10/2013 z dnia 26.09.2013 r. - Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej.
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.
We wrześniu Spółka realizowała następujące cele emisji:
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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.

W dniu 12 listopada 2013 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za III kw. 2013
r.
Do dnia 14 listopada 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za
październik.

