Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii D w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 27.04.2014 r., informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9
i § 15 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), o zmianie wysokości
i struktury kapitału zakładowego Spółki w związku z otrzymaniem w dniu 25 kwietnia 2014 r.
zawiadomienia z Sądu Rejestrowego o dokonaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. rejestracji
zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez wpis podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 490,70 zł, tj. z kwoty 215.298,40 zł do kwoty 215.789,10 zł,
w drodze emisji 4.907 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
każda akcja, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany
Statutu.
W wyniku powyższego wpisu doszło do zmiany wysokości i struktury kapitału
zakładowego Spółki, który w związku z tym, zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze
przedsiębiorców KRS, wynosi 215.789,10 zł (dwieście piętnaście tysięcy siedemset
osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.157.891 (dwa miliony sto
pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.047.420 (milion czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii
A oraz 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A,
b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
d. 26.041 (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F.
Tekst jednolity Statutu w brzmieniu uwzględniającym zarejestrowaną zmianę Statutu
zawiera raport bieżący nr 15/2014 z dnia 27.04.2014 r.
W wyniku powyższego wpisu uległa zmianie wysokość kapitału docelowego
(pozostałego do wykorzystania w ramach przysługującego Zarządowi Spółki z mocy
w §16 Statutu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego), w ten sposób, że wynosi ona 1349,50 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści
dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).
W wyniku powyższego wpisu ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych
dotychczas akcji Spółki w liczbie 2.157.891 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt jeden) wynosi 2.843.608 głosów, z czego: (i) do 1.472.174 głosów
uprawnia 1.472.174 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, (ii) do 1.371.434 głosów uprawnia
685.717 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają 2 głosy). Aktualne brzmienie Statutu, wskazując (zgodnie z danymi
ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców KRS) całkowitą liczbę 1.047.420 akcji imiennych
serii A nie uwzględnia faktu zamiany 361.703 spośród tych akcji na akcje na okaziciela,
na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r.; Spółka zamierza podjąć
działania w celu dokonania stosownej zmiany Statutu w powyższym zakresie na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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