Warszawa, 14 grudnia 2012
Raport miesięczny za listopad 2012 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 listopadzie Spółka zanotowała kolejny miesiąc wzrostu sprzedaży, która osiągnęła
poziom 610 tys. zł. Jest to wynik lepszy o 15 proc. m/m oraz lepszy o 14 proc. w
stosunku do wyniku w listopadzie roku ubiegłego. Od początku roku spółka osiągnęła
przychody na poziomie 5,81 mln zł, co stanowi wzrost o 90 proc. r/r.
W listopadzie Spółka wdrożyła nową odsłonę porównywarki finansowej Comperia.pl.
Celem projektu jest przede wszystkim wzrost konwersyjności serwisu. Zmiany objęły
modernizację portalu tzn. układ treści, sposób prezentacji, nowe funkcjonalności. Po
wdrożeniu w kwietniu br. zmian w analogicznym duchu na porównywarce kredytów
hipotecznych eHipoteka.com, wchodzącej w skład grupy Comperia, konwersyjność
witryny, czyli wskaźnik obrazujący stosunek nominalnego ruchu do ilości rzeczywistych
„kupujących” wzrosła.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w listopadzie:
Rb 30/2012 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2012 r.

Zgromadzenia

Rb 31/2012 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kw. 2012 r.
Rb 32/2012 - Uchwała Zarządu ws. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje
na okaziciela oraz dematerializacji i wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku
NewConnect
Rb 33/2012 - Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.
Rb 34/2012 - Raport miesięczny za październik 2012 r.
Rb 35/2012 - Rezygnacja członka Zarządu
Rb 36/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Rb 37/2012 - Treść uchwał podjętych na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 23.11.2012 r.
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Rb 38/2012 - Powołanie członka Rady Nadzorczej
Rb 39/2012 - List intencyjny w sprawie nabycia do 100% udziałów w spółce z branży
ubezpieczeniowej
Rb 40/2012 - Prognoza wyników finansowych Comperia.pl S.A. na rok 2012 i 2013.
Rb 41/2012 - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A
spółki Comperia.pl S.A.
Raporty bieżące opublikowane w ESPI w listopadzie:
Raport 4/2012 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. zwołanego na dzień 23 listopada 2012 r.
Raport 4/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
Comperia.pl S.A. w dniu 23 listopada 2012 r.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji. Wszystkie
środki pozyskane z emisji akcji serii C zostały wydane do końca sierpnia na
następujące cele:


Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl



Realizowanie sprzedaży w ramach uruchomionej porównywarki ubezpieczeń

 Rozwój portalu Comperia.pl
 Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl
 Prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie porównywarki ubezpieczeń
 Wdrożenie nowej wersji porównywarki kredytów hipotecznych eHipoteka.com
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 stycznia 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za grudzień.

