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Przyspieszenie w Comperia.pl: ponad 100-procentowe wzrosty w podstawowej
działalności i duże inwestycje w ubezpieczenia

Comperia.pl, wiodąca porównywarka produktów finansowych w Polsce, w pierwszym kwartale
2014 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3 452 tys. zł, EBIT wyniósł 1 156 tys. zł,
natomiast zysk netto wzrósł o 114,8% do 951,4 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego
roku. 25 marca 2014 roku akcje Comperia.pl S.A. zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy w raporcie kwartalnym konsolidowana jest
spółka zależna, Comperia Ubezpieczenia, kluczowa w strategii rozwoju spółki, obecnie w fazie startup.
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Wpływ na rekordowe wyniki pierwszego kwartału miało ożywienie gospodarcze, inwestycje
Comperia.pl w marketing produktów finansowych czyli pierwsza duża kampania reklamowa, wzrost
liczby leadów, a także wzrost przychodów spółki ze sprzedaży usług IT.
„Marcowy debiut spółki na GPW wprowadził nas na nową drogę rozwoju. Nieustannie umacniamy
swoją pozycję lidera w branży. Spoty telewizyjne z ostatniej kampanii wzmocniły rozpoznawalność
marki. Możemy tu mówić częściowo o efekcie tzw. śnieżnej kuli.” – mówi Bartosz Michałek, prezes
Comperii.
Strategicznym kierunkiem rozwoju spółki w następnych kwartałach jest działalność ubezpieczeniowa
i pozabankowa. W pierwszym kwartale inwestycje skoncentrowane były na budowaniu sieci
sprzedaży ubezpieczeń oraz na pracach projektowych w obszarze porównywarek niefinansowych, co
obniżyło skonsolidowane wyniki Comperia.pl
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„W obszarze ubezpieczeń, w którym działamy od niedawna, kluczowe jest dla nas zamknięcie
negocjacji istotnych umów w drugim kwartale br., co pozwoli osiągnąć rentowność operacyjną
w kwartale trzecim br. Zrobimy wszystko, aby ten cel osiągnąć. Wierzymy, że podjęliśmy właściwe
decyzje, które wpłyną pozytywnie na dalszy wzrost naszego biznesu i dzięki którym wyjdziemy
naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy ”- dodaje Bartosz Michałek, prezes Comperia.pl.

***
Notowana na 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.
W grudniu 2013 r. Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”
przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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