Zawarcie znaczącej umowy zlecenia z K2 Media S.A. (zastępującej
zlecenie z Meritum Bank ICB S.A., które ulega rozwiązaniu)

Zarząd Comperia.pl S.A. („Emitent”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 i 5
oraz § 9 i 11 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 otrzymaniu w dniu 24 września 2014 r., od K2 Media S.A. z siedzibą
w Warszawie – jako zleceniodawcy - zlecenia przeprowadzenia kampanii promocyjnej
na rzecz Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Bank’’) w okresie pomiędzy
24.09.2014 – 31.10.2014 r., za pomocą kanałów dystrybucji posiadanych przez
Emitenta.
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z dnia 28 sierpnia 2014 r. udzielonego przez Meritum Bank ICB S.A., o którym Emitent
informował w raporcie bieżącym nr 31/2014. Zlecenie nie zawiera postanowień
dotyczących kar umownych.
Szacowana maksymalna wartość przedmiotu zlecenia stanowiącego wynagrodzenie
Emitenta wynosi 2.350.000 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy pięćdziesiąt
tysięcy złotych). Zlecenie zawiera klauzulę wskazującą, że Bank gwarantuje solidarnie
z K2 Media S.A. zapłatę wynagrodzenia Emitentowi z tytułu zawartej umowy zlecenia
na rzecz K2 Media S.A.
Jednocześnie Emitent informuje, iż z dniem 24 września 2014 r. rozwiązaniu uległo
– na podstawie uzgodnienia stron – ww. zlecenie zawarte przez Emitenta
w dniu 28 sierpnia 2014 r. z Meritum Bank ICB S.A., o którym Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 31/2014, co wynika z faktu, że rozwiązane zlecenie zostało

w całości zastąpione umową opisaną w niniejszym raporcie, a zmianie uległ jedynie
podmiot zlecający i rozliczający zlecenie (K2 Media S.A. zamiast Banku); oznacza to,
że rozwiązanie ww. zlecenia pozostaje neutralne dla Emitenta w sferze skutków
finansowych.
Podstawą uznania opisanej w niniejszym raporcie umowy zlecenia za znaczącą jest
kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta.
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