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Comperia.pl druga w rankingu firm najszybciej rozwijających się technologicznie
w Europie Środkowej
W 15. edycji rankingu „Deloitte Technology Fast 50” najszybciej rozwijających się technologicznie
firm Comperia.pl zajęła 2. miejsce wśród 50 przedsiębiorstw z Europy Środkowej.
Główny ranking obejmuje spółki, które osiągnęły największy wzrost przychodów w 2013 r.
w porównaniu z 2009 r. Średnia stopa wzrostu laureatów wyniosła 698 proc. i była wyższa niż rok
wcześniej (671 proc.), co zdaniem Deloitte oznacza, że firmy coraz lepiej radzą sobie ze skutkami
spowolnienia gospodarczego. Wyniki pokazują także, że przedsiębiorstwa z branży w minionym roku
szybciej rosły, zaostrzyła się konkurencja. Aby zostać jednym z laureatów trzeba było osiągnąć
dynamikę przychodów na poziomie ponad 300 proc., podczas gdy rok temu wystarczyło 230 proc.
W przypadku Comperii ta dynamika wyniosła aż 1962 procent.
„Tak wysokie miejsce w rankingu dowodzi, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Znaleźliśmy się
tam dzięki konsekwentnej pracy naszego zespołu oraz zaufania naszych inwestorów.” – mówi Bartosz
Michałek, prezes zarządu Comperia.pl.
Comperia od lat notuje dynamiczny wzrost parametrów finansowych. W I półroczu 2014 r. spółka
osiągnęła:




przychody ze sprzedaży: 7 884,9 tys. zł, wzrost o 76,1% rdr
EBITDA 2 629,8 tys. zł, wzrost o 17,5% rdr
Zysk netto: 4 147,8 tys. zł, wzrost o 315,9% rdr

Strategicznym kierunkiem rozwoju spółki jest działalność pozabankowa: we wrześniu br. uruchomiła
porównywarkę usług telekomunikacyjnych a wkrótce zaoferuje porównywarki innych produktów
i usług. Celem Comperii jest dostarczenie gospodarstwom domowym kompleksowego narzędzia,
dzięki któremu oszczędzą czas i pieniądze.

***
Notowana na GPW Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywarką produktów
finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn
internetowych w kraju. Według danych Google Analytics serwisy Grupy Comperia.pl poświęcone finansom
osobistym odwiedza co miesiąc milion internautów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej
Comperia.pl, wchodzi także serwis Banki.pl, portal poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com.pl serwis
motoryzacyjny Autoa.pl., portal Kontoteka.pl,ComperiaLead czyli rozbudowany program partnerski oraz
Telepolis.pl, największy polski portal telekomunikacyjny. W rankingu najszybciej rozwijających się firm „Deloitte
Technology Fast 50 Central Europe 2014” Comperia.pl zajęła w 2014 r. 2. Miejsce. 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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