Warszawa, 10 kwietnia 2012

Raport miesięczny za marzec 2012 r.
Comperia.pl S.A.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych emitenta.
W marcu w otoczeniu rynkowym Spółka nie odnotowała żadnego,
nadzwyczajnego wydarzenia, które mogłoby w sposób znaczący wpłynąć
na efektywność realizowanych przez Spółkę projektów oraz mieć istotny
wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa.
Przychody w marcu 2012 roku wyniosły 555 373 zł i były wyższe o 18%
w porównaniu do przychodów osiągniętych miesiąc wcześniej oraz wyższe
o 210% w porównaniu do przychodów osiągniętych w marcu ubiegłego
roku.
Przychody w okresie styczeń – marzec 2012 roku wyniosły 1 112 153 zł i
były o 167% wyższe od przychodów osiągniętych w okresie styczeń –
marzec 2011 roku.
Dynamice wzrostu przychodów odpowiada dynamika wzrostu popularności
portali należących do Spółki. Oglądalność porównywarki finansowej
Comperia.pl oraz Banki.pl, Autoa.pl, Kontoteka.pl, eHipoteka.com,
Comperialead.pl według wewnętrznych statystyk osiągnęła rekordowy
poziom 945.000 odwiedzin, co stanowi wzrost w ujęciu rocznym o 306%.
W marcu Spółka uruchomiła w ramach portalu Comperia.pl Centrum
Doradców – sekcję kierowaną do branży pośredników finansowych. Każdy
doradca finansowy otrzymał dodatkową możliwość reklamowania swoich
usług, uruchomienia profilu prezentującego posiadane kompetencje, w
konsekwencji uzyskiwania nowych klientów. Z kolei Spółka uzyskała nowe
źródło przychodów dzięki nawiązaniu relacji handlowych z indywidualnymi
doradcami finansowymi.
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę
w trybie raportu bieŜącego w okresie objętym raportem.
-- Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu w marcu:
Rb 8/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. na dzień 30 marca 2012 r. oraz projekty
uchwał.
Rb 9/2012 - Raport miesięczny za luty 2012 r.
Rb 10/2012 - Uchwała o emisji akcji dla posiadaczy opcji menadżerskich.
Rb 11/2012 - Treść uchwał podjętych na WZA Comperia.pl S.A. w dniu
30.03.2012 r.
-- Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w marcu:
Rb 1/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. na dzień 30 marca 2012 r. oraz projekty
uchwał.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
niniejszym raportem.
W okresie objętym raportem Spółka realizowała następujące cele emisji:
• Rozwój portalu comperia.pl:
• Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl
• Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl
• Prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie porównywarki
ubezpieczeń; Uruchomienie sekcji ubezpieczeń jest planowane na
połowę 2012 roku
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są
istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności
daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
analitykami
oraz
oczekiwany
termin
publikacji
raportu
analitycznego.

Do dnia 14 maja 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za
kwiecień.
W dniu 11 maja 2012 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kw. 2012
r.

