Warszawa, 14 września 2012
Raport miesięczny za sierpień 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 drugim wakacyjnym miesiącu 2012 roku Spółka osiągnęła przychód na poziomie
397.778 zł. Jest to wynik o 56% lepszy od sprzedaży wygenerowanej w analogicznym
miesiącu rok wcześniej. Jednocześnie jest to wynik o 37% słabszy niż w miesiącu
poprzednim. Na spowolnienie dynamiki wzrostu przychodu w ujęciu rocznym oraz
nominalny spadek w ujęciu m/m ma wpływ okres wakacyjny, w którym instytucje
finansowe oraz współpracujące z nimi domy mediowe znacząco ograniczają kampanie
marketingowe. Nie bez znaczenie jest również słabsza koniunktura na rynku usług
finansowych wpływająca ujemnie na popyt na klientów, szczególnie poszukujących
kredytów hipotecznych.
Sierpień był pierwszym miesiącem funkcjonowania w ramach Comperia.pl porównywarki
ubezpieczeń komunikacyjnych. Zostały zawarte pierwsze umowy ubezpieczeniowe. W
długim okresie przychód z tytułu ubezpieczeń będzie stanowił dla Spółki istotną
dywersyfikację przychodów.
Rozpoczęto prace nad uruchomieniem porównywarki ubezpieczeń w ramach programu
partnerskiego Comperialead.pl. Wdrożenie rozwiązania pozwoli na zwiększenie zasięgu
sekcji, a tym samym sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. W sierpniu Spółka
zakończyła projekt przebudowy programu partnerskiego Comperialead.pl finansowany
dotacją PARP. Wdrożenie programu wpłynie na wzrost efektywności jego funkcjonowania
i automatyzacje procesów współpracy.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieŜącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu w sierpniu:
Rb 21/2012 – Uruchomienie internetowej porównywarki ubezpieczeń.
Rb 22/2012 - Umowa z PARP na dofinansowanie projektu Comperialead.pl
Rb 23/2012 - Raport miesięczny za lipiec 2012 r.
Rk 24/2012 – Raport kwartalny z II kwartał 2012 r.
Rb 25/2012 - Uruchomienie nowej wersji programu partnerskiego Comperialead.
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Raporty bieżące w systemie ESPI nie były w sierpniu publikowane.

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:
• Realizowanie sprzedaży w ramach uruchomionej porównywarki ubezpieczeń

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 października 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za
wrzesień.

