Warszawa, 10 maja 2012

Raport miesięczny za kwiecień 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.
Spółka osiągnęła w kwietniu przychody na poziomie 499 326 złotych co
było wynikiem o 144% lepszym w porównaniu do wyniku osiągnięto w
analogicznym okresie rok wcześniej.
Przychody w okresie styczeń – kwiecień 2012 roku wyniosły 1 611 479
zł. Jest to wynik lepszy o 158% od tego osiągniętego w roku 2011.
Spółka cały czas utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu oglądalności
należących do niej portali. W ciągu pierwszych czterech miesięcy
bieżącego roku odwiedziny wzrosły r/r o 255%.
W kwietniu uruchomiona została nowa wersja niezwykle ważnego w
strategii rozwoju Spółki portalu eHipoteka.com. Jest to pionierska
porównywarka kredytów hipotecznych w polskim Internecie, która
przeszła pierwszą gruntowną przebudowę od startu w 2007 roku. Zmiany
w nawigacji, funkcjonalnościach i grafice portalu wprowadzono w oparciu o
opinie użytkowników, zgromadzone w trakcie specjalnego badania
wykonanego przez Grupę Comperia, właściciela portalu, oraz o wiedzę i
doświadczenie zespołu największej w Polsce porównywarki produktów
finansowych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę
w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu w kwietniu:
•

Rb 12/2012 - Raport miesięczny za marzec 2012 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w kwietniu:
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•

Rb 2/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na WZA Comperia.pl S.A. w dniu 30 marca 2012 r.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 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
• Wdrożenie nowej
eHipoteka.com

wersji

porównywarki

kredytów

hipotecznych

• Prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie porównywarki
ubezpieczeń; Uruchomienie sekcji ubezpieczeń jest planowane na
połowę 2012 roku
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 czerwca 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny
za maj.

