Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego transakcji nabycia
przedsiębiorstwa - przekazanie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…),
informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. Spółka podpisała list intencyjny („List Intencyjny”)
z Panami Marcinem Kozłowskim i Witoldem Tomaszewskim („Sprzedający”), prowadzącymi
wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą TELEPOLIS.PL M.
Kozłowski & W. Tomaszewski s.c. w Gdańsku, obejmującą prowadzenie opiniotwórczego
serwisu internetowego o tematyce szeroko rozumianej telekomunikacji („TELEPOLIS.PL”).
W Liście Intencyjnym określone zostały warunki (założenia) umożliwiające przeprowadzenie
przez strony transakcji, polegającej na nabyciu przez Spółkę od Sprzedających
przedsiębiorstwa TELEPOLIS.PL za łączną cenę 2.550.000,00 złotych. W skład
przedsiębiorstwa TELEPOLIS.PL (jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu
cywilnego) mają wejść składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia
działalności gospodarczej, takie jak: (i) nazwa przedsiębiorstwa: „TELEPOLIS.PL”, (ii)
domeny internetowe, w tym telepolis.pl, oraz kody źródłowe stron internetowych, do których
prowadzą te domeny, (iii) serwer, na którym utrzymywana jest strona internetowa pod
domeną www.telepolis.pl, (iv) znak towarowy słowno-graficzny TELEPOLIS.PL, (iv) system
informatyczny wykorzystywany do prowadzenia stron internetowych oraz do zarządzania
ww. stronami, (v) autorskie prawa majątkowe do publikacji na stronie internetowej (w tym
do elementów graficznych), (vi) prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.
Przedsiębiorstwo TELEPOLIS.PL po włączeniu w strukturę Spółki ma nadal funkcjonować
przy osobistym zaangażowaniu Sprzedających, w oparciu o stosowne kontrakty menedżerskie
zawarte przez nich ze Spółką przy nabyciu tego przedsiębiorstwa. Listem Intencyjny
przewiduje
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przedsiębiorstwa TELEPOLIS.PL, którego satysfakcjonujące wyniki będą warunkować
możliwość dalszych uzgodnień stron. Zamiarem stron jest ostateczne uzgodnienie warunków
przedmiotowej transakcji do dnia 15 maja 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
 Bartosz Michałek – Prezes Zarządu,
 Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

