Warszawa, 29 listopada 2013
Informacja prasowa:
Comperia druga wśród polskich spółek
w rankingu firm technologicznie innowacyjnych w regionie EMEA

W opublikowanym dziś rankingu „Deloitte Technology Fast 500 EMEA” najszybciej
rozwijających się firm Comperia.pl zajęła 2. miejsce spośród 17 spółek z Polski i 102. wśród
firm z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).
Ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijające się spółki technologicznie innowacyjne.
Analiza oparta jest o procentowy wzrost przychodów operacyjnych ze sprzedaży na
przełomie ostatnich pięciu lat (2008 r. vs. 2012 r.). W przypadku Comperii ta dynamika
wyniosła aż 1500 procent. Liderem ogólnego zestawienia została francuska firma Ymagis.
Najwyżej uplasowana w rankingu polska firma Softhis, zajęła 97. miejsce.
„Najnowszy ranking Deloitte jest kolejnym potwierdzeniem słuszności naszej strategii.
Ciągłe inwestycje w rozwój, determinacja oraz konsekwentna praca zespołu są nieodzownym
warunkiem sukcesu w biznesie.” – podkreślił Bartosz Michałek, prezes zarządu Comperia.pl.
Comperia od lat notuje ponadprzeciętny wzrost parametrów finansowych. W III kwartale
2013 r. spółka osiągnęła:
 przychody ze sprzedaży: 2 708 tys. zł, wzrost o 80% rdr
 EBITDA: 1 035 tys. zł, wzrost o 245% rdr
 Zysk netto: 418 tys. zł, wzrost o 1598% rdr
Strategia rozwoju spółki zakłada rozwinięcie działalności w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
rozszerzenie portfela oferowanych usług, a także rozwój programu partnerskiego
„ComperiaLead”. Spółka planuje również przeniesienie notowań na rynek główny GPW.
***
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. W rankingu najszybciej rozwijających się
firm „Deloitte Technology Fast 50” Comperia.pl zajęła 4. miejsce spośród spółek z regionu Europy Środkowej.
Spółka została również INNOWATOREM 2013 w kategorii e-biznes w rankingu tygodnika Wprost i INE PAN.

