11 lutego 2014 r.
Informacja prasowa:

Comperia ustaliła cenę akcji w ofercie publicznej
Cena akcji Comperia.pl w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na 20 zł. Popyt
zarówno ze strony instytucji jak i inwestorów detalicznych spowodował, że ostateczna liczba
alokowanych akcji została ustalona na poziomie 575 tys. akcji. Oznacza to, że Comperia
pozyska ostatecznie 11,5 mln zł brutto, które przeznaczy na realizację celów emisyjnych.
Inwestorzy indywidualni obejmą 221 900 akcji. Duży popyt wygenerowany w tej transzy
spowodował, że ich zapisy zostaną zredukowane o kilkanaście procent.
Inwestorom instytucjonalnym przypadnie 353 100 akcji. Comperii udało się pozyskać do
akcjonariatu sześć nowych instytucji.
„Cieszy nas popyt wśród inwestorów indywidualnych, bo to oznacza, że nasz model
biznesowy i przewagi konkurencyjne znalazły uznanie w oczach tej grupy, do której
docieramy z naszymi usługami. Comperia jest silną, bardzo rentowną organizacją, która
dynamicznie się rozwija na perspektywicznym rynku.
Wyniki procesu budowania księgi popytu pokazują, że dzięki emisji akcji pozyskamy kolejne
instytucje finansowe jako akcjonariuszy, a dotychczasowi akcjonariusze instytucjonalni
zwiększą swoje zaangażowanie. Comperia ma zabezpieczone kapitały na dalszy dynamiczny
rozwój i niedługo powinna zawitać na GPW.”- podkreślił Bartosz Michałek, prezes spółki.
Główni akcjonariusze Comperii zobowiązali się do niezbywania swoich akcji w okresie od
dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej do upływu 12 miesięcy od daty
pierwszego notowania praw do tych akcji.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych zakończyły się 7 lutego, a dla inwestorów
instytucjonalnych potrwają od 11 do 13 lutego 2014 r. Przydział akcji Comperia.pl nastąpi do
13 lutego 2014 roku. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane po
rejestracji podwyższenia kapitału w KRS.

Zgodnie z prospektem pozyskane z emisji środki przeznaczone zostaną
programu inwestycyjnego obejmującego: stworzenie ogólnopolskiej,
multiagencji ubezpieczeniowej oferującej polisy w formule online oraz offline,
infrastrukturę, uruchomienie nowych sekcji porównywanych produktów
programu partnerskiego „ComperiaLead”.

na realizację
nowoczesnej
inwestycje w
oraz rozwój

Doradcami spółki w procesie oferty publicznej i przejścia na GPW są IPOPEMA Securities, DI
Investors oraz Kancelaria GESSEL, KOZIOROWSKI.
Struktura oferty publicznej
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych to 575 000 akcji, z czego:
a) dla inwestorów instytucjonalnych - 353 100 Akcji Oferowanych,
b) dla inwestorów indywidualnych - 221 900 Akcji Oferowanych.
Harmonogram
Data

Działanie

Od 11 lutego do 13 lutego 2014

Okres składania
instytucjonalnych

13 lutego 2014

Data przydziału/ zamknięcie Oferty

przełom lutego i marca 2014

Debiut PDA na NewConnect

marzec 2014

Przeniesienie na GPW podwyższenia kapitału w KRS

zapisów

przez

po

inwestorów

rejestracji

Wybrane wyniki finansowe (w mln PLN)
Okres

2010

2011

2012

2013
(dane szacunkowe)

Przychody netto ze sprzedaży 1,6
EBITDA
0,5
Zysk netto
0,4

3,9
1,4
1,1

6,8
2,6
1,5

12,8
6,1
3,1

***
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. W
grudniu 2013r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”
przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Nie stanowi on jakiejkolwiek oferty ani propozycji
nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do
podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie - Comperia.pl S.A. i jego
akcjach, w tym ich pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 30 stycznia 2014
roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który zgodnie z wymogami prawa został w dniu 31 stycznia 2014
roku udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej, tj. na stronach internetowych; (i)
Comperia.pl S.A. – http://www.relacje.comperia.pl/ oraz (ii) domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. –
http://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci/. Inwestorzy zainteresowani udziałem w pierwszej ofercie
publicznej akcji Comperia.pl S.A. powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego (a w
szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, zawartymi w rozdziale "Czynniki Ryzyka") i
dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne co do akcji
Comepria.pl. S.A. Pierwsza oferta publiczna akcji Comperia.pl S.A. jest przeprowadzana na podstawie
powyższego prospektu emisyjnego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
prospekt ten nie może być traktowany jako podstawa oferowania lub proponowania nabycia akcji Comeperia.pl
S.A.
Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie
na osobie korzystającej z tego materiału.
<koniec>

