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Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1
pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2014 r, poz.133), informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r., Spółka dokonała
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym znaczącej umowy licencyjnej („Umowa”), zawartej
przez Spółkę, jako licencjodawcę, z panem Jarosławem Łoń prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
(„Licencjobiorca”); o zawarciu Umowy Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia
26 maja 2015 r.
Umowa dotyczyła udzielenia Licencjobiorcy przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia
Agent służącej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, która jest zainstalowana na serwerze
administrowanym przez Spółkę („Aplikacja”), z zamiarem docelowego wdrożenia Aplikacji w całej sieci
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, którą dysponuje Licencjobiorca.
Rozwiązanie Umowy następuje z dniem dokonania wypowiedzenia, tj. 8 grudnia 2015 r.
Przyczyną wypowiedzenia Umowy było naruszenie istotnych postanowień Umowy przez
Licencjobiorcę w okolicznościach wskazujących na brak realizacji przez Licencjobiorcę zasadniczego
celu Umowy.
Skutki finansowe wynikające z rozwiązania Umowy dla Spółki i jej spółki zależnej, tj. Comperia
Ubezpieczenia Sp. z o.o., polegają na nieosiągnięciu spodziewanych przychodów z tytułu realizacji
Umowy w kwocie co najmniej 5 880 000 złotych, w sytuacji, gdy łączna szacowana przez Spółkę

wartość wynikających z Umowy świadczeń na rzecz Spółki na okres 5 lat wynosiła 8.700.000 złotych
(miesięczne opłaty licencyjne na rzecz Spółki za aktywne w danym miesiącu licencje w zależności od
liczby wykupionych stanowisk).
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