Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, zgodnie z § 5 ust.
1 pkt 22 i § 28 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), o powołaniu przez Zwyczajne Walne
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku, następujących osób jako członków
pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 25
czerwca 2014 roku:
1) Derek Alexander Christopher;
2) Marek Emanuel Dojnow;
3) Jacek Łubiński;
4) Przemysław Kruszyński;
5) Przemysław Czuk.
Powyżej wskazani członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład Rady poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze Statutem Spółki, nowopowołana Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu
dokonuje wyboru ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Derek
Aleksander Christopher w roku 1986 ukończył Wofford College, Spartanburg, Karolina Południowa.
Uzyskał tam tytuł Bachelor of Arts (summa cum laude) w dziedzinie przedsiębiorczości i ekonomii.
Natomiast w 1988 roku ukończył J.L. Kellogg School of Management (Podyplomowy Wydział
Zarządzania), Northwestern University, Evanston, w Illinois. Uzyskał tam tytuł Masters of
Management (Master of Business Administration) w dziedzinie finansów i ekonomii. Derek Alexander
Christopher jest specjalistą w dziedzinie finansów międzynarodowych z bogatym 25 letnim
doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, inwestycji i rynków kapitałowych,
księgowości i zarządzania funduszami. Nadzorował i prowadził niezależne analizy oraz wyceny
inwestycji. Przez lata był członkiem wielu rad nadzorczych. Pracował na kluczowych stanowiskach
między innymi w Goldman Sachs & Co, Citigroup/Citicorp, Polsko-Amerykańskim Funduszu
Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym i Creditanstalt-SCG Fund Management.
Członek stowarzyszenia Phi Beta Kappa. Otrzymał również nagrodę organizacji American Legion
Award i Wydziału Ekonomii. Derek Alexander Christopher jest Dyrektorem Talnet Holding, Prezesem
Zarządu Nord Development, Prezesem Zarządu Nord Development-Villa Hel, Prezesem Zarządu
Sowińskiego Park, członkiem Zarządu Pańska, członkiem Zarządu Okólnik, członkiem Rady Nadzorczej
Enovatis. Derek Alexander Christopher pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
poprzedniej kadencji. Poza Spółką Derek Alexander Christopher nie prowadzi działalności, która jest
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem

konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Marek Dojnow ukończył studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas
studiów Marek Dojnow uczestniczył w programach z zakresu prawa na Uniwersytecie Le Mans oraz
na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. Marek Dojnow biegle posługuje się językiem angielskim i
francuskim. Marek Dojnow w latach 1992 – 1993 pracował jako Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady
Ministrów, Jana Marii Rokity, w rządzie kierowanym przez Hannę Suchocką. W latach 1993 – 1995
pracował w warszawskim i londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance,
gdzie specjalizował się w transakcjach bankowych i rynku kapitałowego. W latach 1995 – 1999 pełnił
funkcję dyrektora departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN
AMRO Bank (Polska), gdzie był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku
pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce. W
latach 1999 – 2005 Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i Prezesa Zarządu ABN
AMRO Corporate Finance Polska, uczestnicząc we wszystkich transakcjach prowadzonych przez ABN
AMRO Corporate Finance w Polsce. Od 2005 r. do chwili obecnej Marek Dojnow jest Prezesem
Zarządu Fidea Sp. z o.o. która to jest wspólnikiem Fidea Sp. z o.o. Sp. kom. w Warszawie oraz
komandytariuszem tej spółki. Pełni również funkcję Dyrektora w Fidea Capital. Marek Dojnow pełni
również funkcję członka Rady Nadzorczej J&S Energy oraz Enovatis. Marek Dojnow prowadzi
działalność gospodarczą – Marek Dojnow – Doradztwo Gospodarcze. Marek Dojnow pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji Poza Spółką Marek Dojnow nie
prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce,
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jacek Łubiński uzyskał dyplomy magistra: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Inwestycje
Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw; Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka
oraz Alpen-Adria-Universität Klagenfurt w Austrii na kierunku Informatyka. Doświadczenie
zawodowe: od 2008 r. świadczy usługi doradztwa gospodarczego dla firm, głównie w zakresie
transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych; od 2006 r. do 2008 r. pracował w Grupie
Technologicznej firmy Deloitte Business Consulting w biurze w Warszawie. Poza Emitentem nie
wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Jacek Łubiński jest wspólnikiem w
spółce Innoverse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poza Spółką Jacek Łubiński nie prowadzi
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej. Nie
figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przemysław Kruszyński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Przemysław Kruszyński
ma 44 lata i posiada wykształcenie średnie. Jest specjalistą w dziedzinie marketingu reklamy.
Założona przez niego i prowadzona od 1996 roku Agencja Reklamowa CzART realizuje kampanie ATL /
BTL dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Przemysław Kruszyński posiada bogate
doświadczenie zawodowe. Przemysław Kruszyński jest właścicielem i Prezesem Zarządu Agencji
Reklamowej CzART od 1996 roku. Przemysław Kruszyński jest także Członkiem Rady Nadzorczej
Grupy SMT (dawniej Grupa ADV) od 2011 roku, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Xantus od 2008
roku, Członkiem Rady Nadzorczej Quart Development od 2008 roku, członkiem Zarządu CMI S.A. od
2010 do 2012 roku, Przewodniczącym Rady Nadzorczej CPR S.A. od 2011 roku, członkiem Rady
Nadzorczej BioMaxima S.A. z/s w Lublinie od 2012 roku, członkiem Rady Nadzorczej Fream od 2011
roku, wspólnikiem Agrologic od 2005 roku, Prezesem Zarządu Podkowa Leśna od 2006 roku,
wspólnikiem Uraz od 2007 roku, Prezesem Zarządu – Czart Długopole od 2010 roku, członkiem Rady
Nadzorczej Wrocławskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" od 2011
roku, wspólnikiem Słonko od 2013 roku, akcjonariuszem PPS od 2010 roku. Poza Spółką Przemysław
Kruszyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej wobec Spółki
osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przemysław Czuk w roku 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, natomiast od 2003 roku posiada również uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu
10005). Przez kilka lat pracował w firmie konsultingowej Arthur Andersen/Ernst and Young (od 2003
do 2007 roku), następnie jako dyrektor finansowo – administracyjny, główny księgowy w Celsa "Huta
Ostrowiec" Sp. z o.o. (lata 2004-2005), był również członkiem Zarządu ds. finansowych w CTL Rail Sp.
z o.o. (lata 2006-2007), dyrektorem finansowym w Ruch S.A. (lata 2007-2008), dyrektorem
finansowym CTL Logistics S.A. (lata 2008-2009), a także członkiem Zarządu ds. finansowych J&S
Energy Sp. z o.o. oraz J&S Promo Sp. z o.o. (od 2009 do 2013 roku). Przemysław Czuk pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki, prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą "Accrual
Przemysław Czuk". Poza Spółką Przemysław Czuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna
w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec
Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym..
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