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Informacja prasowa:

Comperia 4. najszybciej rozwijającą się spółką w Europie Środkowej wg Deloitte
W 14. edycji rankingu najszybciej rozwijających się firm „Deloitte Technology Fast 50”
Comperia.pl zajęła czwarte miejsce spośród spółek z regionu Europy Środkowej. Wśród 27
polskich firm, które znalazły się w zestawieniu, spółka zajęła drugą pozycję. Wyniki
ogłoszono podczas uroczystej gali „Deloitte & Forbes Executive Congress”, która odbyła się
24 października 2013 roku.
Ranking Deloitte Technology Fast 50 skupia najszybciej rozwijające się spółki w oparciu o
wzrost przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku Comperii ta dynamika
wyniosła aż 1500 procent. Liderem rankingu została rumuńska spółka Vola.ro, drugie
miejsce przypadło serbskiej firmie Bitgear Wireless Design Services, trzecie krakowskiej
spółce Softhis.
„Czwarte miejsce wśród najdynamiczniejszych firm z regionu to dla nas ogromnie budujące
wyróżnienie. Kiedy pięć lat wchodziliśmy na rynek, stworzona przez nas porównywarka
finansowa była ciekawostką na rynku. Dziś Comperia.pl to miejsce, od którego polscy
internauci zaczynają poszukiwanie produktów finansowych. Z każdym kwartałem
zwiększamy rentowość biznesu, skalę działania i utrzymujemy dwucyfrowe dynamiki wzrostu
przychodów i zysków. Comperia jest silną, dynamiczną organizacją, a wdrażane przez nas
autorskie technologie dodatkowo napędzają jej rozwój. – podkreślił Bartosz Michałek,
prezes Comperii.
Comperia od lat notuje ponadprzeciętny wzrost parametrów finansowych. W I półroczu 2013
roku spółka osiągnęła:
 przychody ze sprzedaży: 4 476 tys. zł, wzrost o 41% rdr
 EBITDA: 2 637 tys. zł, wzrost o 126% rdr
 Zysk netto: 1 352 tys. zł, wzrost o 50% rdr
Strategia rozwoju spółki na II półrocze 2013 roku zakłada rozpoczęcie działalności w zakresie
sprzedaży ubezpieczeń, rozszerzenie portfela oferowanych usług, a także rozwój programu
partnerskiego „ComperiaLead”. Spółka planuje również przeniesienie notowań na rynek
główny GPW.
Zestawienie Deloitte Fast 50 jest kolejnym tegorocznym rankingiem, w którym doceniono
innowacyjność spółki. Na początku października br. Comperia odebrała statuetkę
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INNOWATOR Wprost 2013 w kategorii e-biznes. Ranking powstał w oparciu o „Listę 500
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” opracowywaną przez zespół z Instytutu
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
***
Comperia.pl S.A. to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest
porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa
finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje finansowe.
Comperia.pl istnieje od marca 2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc
kilkanaście tysięcy klientów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi
eHipoteka.com, Autoa.pl, Banki.pl, Kontoteka.pl oraz Comperialead.pl. Comperia jest notowana na rynku
alternatywnym New Connect od grudnia 2011 r. i planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany w IV
kwartale 2013 r.

