Warszawa, 14 listopada 2013
Raport miesięczny za październik 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.

W październiku Comperia.pl zanotowała przychód w wysokości około 850 tys. zł , co
stanowi wzrost o 60 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w październiku 2012r. Od
początku roku spółka uzyskała przychody w wysokości 8,3 mln zł, co jest wynikiem
lepszym o 60% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W październiku 2013 r. Spółka powzięła informację, że dwa wnioski o dofinansowanie w
ramach PARP uzyskały pozytywną akceptację.
Pierwszy wniosek Emitenta "Integracja systemu Comperia Ubezpieczenia z systemami
ubezpieczalni, firmy wyceniającej samochody i firmy wykonującej dokumentację
fotograficzną" stanowiący rozbudowę możliwości integracyjnych aplikacji Comperia Agent
został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Działania 8.2. "Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B"- Program Operacyjna Innowacyjna Gospodarka.
Emitent w oparciu o rozbudowę aplikacji Comperia Agent chce budować sieć agentów
ubezpieczeniowych. Kwota dotacji wynosi 806.610 zł, wartość projektu wynosi 1.115.230
zł.
Drugi wniosek Emitenta "Integracja systemu informatycznego Comperia Agent z
systemami informatycznymi dostawców i odbiorców leadów" dotyczy zwiększenia
funkcjonalności oraz możliwości integracyjnych systemu Comperia Agent oraz
Comperialead z uwzględnieniem technologii mobilnych i został zatwierdzony w ramach
Działania 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"- Program
Operacyjna Innowacyjna Gospodarka. Kwota dotacji wynosi 1.493.460 zł, wartość
projektu wynosi 2.986.920 zł.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku:
Rb 49/2013 z dnia 04.10.2013 r. - Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach
PARP na dwa wnioski Comperia.pl S.A.
Rb 50/2013 z dnia 11.10.2013 r. - Raport miesięczny za wrzesień 2013 r.
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w wrześniu:
Rb 11/2013 z dnia 24.10.2013 r. - Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej.
Rb 12/2013 z dnia 24.10.2013 r. - Korekta 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.
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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 październiku Spółka realizowała następujące cele emisji:
 Budowa wersji Comperia.pl na urządzenia mobilne
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 grudnia 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za listopad.

