Warszawa, 11 lutego 2013
Raport miesięczny za styczeń 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 miesiącu styczniu Spółka przeprowadziła prywatną emisję 220 900 akcji serii E.
Pozyskane pieniądze (3,5 mln zł brutto) zostaną przeznaczone na dalszy ekspansywny
rozwój Spółki. Za uzyskane środki Comperia.pl będzie realizować rozwój projektu
ubezpieczeniowego (połączenie modelu porównywania polis online i sprzedaży offline)
oraz rozwinie porównywarki zgodnie z trendem mobile.
Przychody w styczniu wyniosły 400 tys. zł i były wyższe o 320% niż te osiągnięte w
styczniu 2012. Należy pamiętać, że pierwszy miesiąc roku jest zwykle najsłabszym
sprzedażowo okresem w działalności Spółki z uwagi na obniżoną aktywność
reklamodawców i ustalanie nowych kampanii i budżetów marketingowych na nowy rok.
Dlatego tym bardziej ten wynik sprzedażowy w ocenie Zarządu jest dobrym
prognostykiem przed kolejnymi miesiącami 2013 roku.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu:
Rb 1/2013 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla
akcji serii A spółki Comperia.pl S.A.
Rb 2/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
Rb 3/2013 - Raport miesięczny za grudzień 2012 r.
Rb 4/2013 - Ustalenie ceny emisyjnej w subskrypcji prywatnej akcji serii E.
Rb 5/2013 - Zakończenie subskrypcji akcji serii E w ofercie prywatnej Comperia.pl S.A.
Rb 6/2013 - Odstąpienie od nabycia 100% udziałów w spółce z branży ubezpieczeniowej.
Rb 7/2013 - Informacja odnośnie prognozy wyników finansowych Comperia.pl S.A. na
rok 2013.
Raporty bieżące nie były opublikowane w systemie ESPI w styczniu.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części,
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu Spółka pozyskała 3,5 mln zł z prywatnej emisji akcji serii E. W okresie
objętym raportem Spółka realizowała następujące cele emisji:
 Budowa aplikacji rozliczeniowej dla agentów ubezpieczeniowych
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,
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otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 14 marca 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za luty.

