Warszawa, 14 sierpnia 2012
Raport miesięczny za lipiec 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 pierwszym wakacyjnym miesiącu 2012 roku Spółka osiągnęła przychód na poziomie
639 171 zł. Jest to wynik o 4 proc. gorszy od sprzedaży wygenerowanej miesiąc
wcześniej. Na spowolnienie dynamiki wzrostu przychód m/m ma wpływ okres wakacyjny,
w którym instytucje finansowe oraz współpracujące z nimi domy mediowe znacząco
ograniczają kampanie marketingowe.
Jednocześnie przychody w lipcu w porównaniu do analogicznego miesiąca rok wcześniej
wzrosły w skali o 108 proc. z poziomu 307 tys. zł.
W lipcu trwały końcowe prace przed startem porównywarki ubezpieczeń, która została
uruchomiona od 1 sierpnia. Uruchomienie porównywarki ubezpieczeniowej przyczyni się
do zwiększenia odsłon stron internetowych porównywarki i będzie miało wpływ na
przyszłe wyniki finansowe emitenta.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu w lipiec:


Rb 19/2012 - Rejestracja przez
Comperia.pl S.A. i zmian w statucie.

sąd

podwyższenia



Rb 20/2012 - Raport miesięczny za czerwiec 2012 r.

kapitału

zakładowego

Raporty bieżące w systemie ESPI nie były w lipcu 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:
 Finalne prace wdrożeniowe w zakresie porównywarki ubezpieczeń
 Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl
 Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia
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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 września 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za sierpień.

