Warszawa, 11 października 2012
Raport miesięczny za wrzesień 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 miesiącu wrzesień Spółka wypracowała przychód na poziomie 450 tys. zł, co było
wynikiem o 19% lepszym niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie
przychody w pierwszym powakacyjnym miesiącu były aż o 13% lepsze niż w sierpniu. W
okresie styczeń-wrzesień Spółka osiągnęła przychód na poziomie 4,87 mln zł, co stanowi
137% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. To potwierdza, że po
spadku dynamiki w okresie wakacyjnym przychody Spółki wracają na właściwe dla tego
okresu tory.
Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym użytkownicy Comperii mogą korzystać z
uruchomionej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych. Od momentu uruchomienia
tej funkcjonalności Spółce udało się sprzedać ponad 100 polis na łączką kwotę przypisu
składki ubezpieczeniowej 174 tys. zł. Jest to bardzo zadowalający wynik, wziąwszy pod
uwagę fakt, że Spółka na bieżąco wprowadza uwagi zgłaszane przez klientów
porównywarki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI we wrześniu:
Rb 26/2012 - Raport miesięczny za sierpień 2012 r.
Raporty bieżące w systemie ESPI nie były we wrześniu 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 nie miała miejsca realizacja celów emisji. Wszystkie
środki pozyskane z emisji akcji serii C zostały wydane do końca sierpnia na
następujące cele:


Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl



Realizowanie sprzedaży w ramach uruchomionej porównywarki ubezpieczeń

 Rozwój portalu Comperia.pl

Warszawa, 11 października 2012
 Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl
 Prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie porównywarki ubezpieczeń
 Wdrożenie nowej wersji porównywarki kredytów hipotecznych eHipoteka.com
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 listopada 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za
październik.
W dniu 14 listopada 2012 r. Spółka planuje opublikuje raport za III kwartał 2012r.

