Warszawa, 13 czerwca 2012
Raport miesięczny za maj 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.
Serwisy Grupy Comperia.pl znalazły się wśród 20 najchętniej odwiedzanych witryn o
tematyce biznesowo-finansowej według badania Megapanel PBI/Gemius – najbardziej
wiarygodnego badania polskiego Internetu. Zestawienia najpopularniejszych witryn
w Polsce nie tylko informują o popularności danego serwisu, lecz także są wskazówką dla
branży reklamowej. Wyższe miejsce w zestawieniu oznacza pełniejsze dotarcie do
określonej grupy docelowej, a tym samym przekłada się na wzrost popytu na usługi
marketingowe ze strony reklamodawców. To powinno przełożyć się na wyższe przychody
w przyszłych okresach. Comperia.pl jest jedynym serwisem w tej tematyce
skoncentrowanym na prezentowaniu ofert instytucji finansowych, a niebawem również
towarzystw ubezpieczeniowych.
Również w maju Comperia.pl S.A. została wskazana przez GPW Media jako przykład
jednej z najciekawszych spółek jakie zadebiutowały w ostatnim czasie na rynku New
Connect. Comperia.pl S.A. jest pierwszą firmą prezentowaną w ramach startującego
właśnie cyklu krótkich filmów, poświęconych interesującym debiutantom alternatywnego
rynku GPW. Materiał jest dostępny pod adresem: http://gpwmedia.pl/entries/2739/ .
W maju Spółka wygenerowała 632 091 zł przychodów, co stanowi wzrost o 27 proc. w
stosunku do wyniku w miesiącu poprzedni. Przychody w maju były wyższe o 186 proc.
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń-maj 2012 przychody
Spółki wyniosły 2 243 570 zł. Jest to wzrost o 165 proc. r/r.
W maju Spółka podpisała umowa ze spółką ITT Soft (wykonawca) na budowę systemu
integrującego system informatyczny Comperia.pl S.A. z systemami partnerów. Wartość
umowy wynosi 585 tys. zł netto. Umowa dotyczy rozbudowy systemu partnerskiego
ComperiaLead.pl, który odpowiada za coraz większą wartość przychodów Comperia.pl
S.A. Jego rozbudowa jest elementem strategii Spółki na lata 2011-2012. Termin realizacji
umowy upływa 24 sierpnia 2012 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych
Spółki oraz z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto Spółka złożyła
wniosek o dotację unijną, którego celem jest refinansowanie kosztów projektu w 70%.
Wniosek przeszedł pozytywnie analizę formalną i merytoryczną podstawową i wymaga
jeszcze analizy merytorycznej fakultatywnej. Witryna pod domeną www.comperialead.pl
jest odpowiedzialna za obsługę partnerów Comperia.pl w ramach programu partnerskiego
ComperiaLead.pl
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu w maju:
•

Rb 13/2012 - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw.2012 r.

•

Rb 14/2012 - Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

•

Rb 15/2012 - Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.

•

Rb 16/2012 - Umowa na rozbudowę systemu partnerskiego ComperiaLead.pl.
Raporty bieżące w systemie ESPI nie były w maju publikowane.

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
• 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 lipca 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za czerwiec.

