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Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca
2016 r. Rada Nadzorcza dokonała, na podstawie §24 ust. 4 Statutu Spółki, uzupełnienia składu Rady o
Pana Bartosza Michałka w ramach kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej z dniem 25 czerwca 2014 r.
oku. Uzupełnienie składu nastąpiło w wyniku rezygnacji złożonej przez Pana Tomasza Górecznego (o
czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2016).
Bartosz Michałek ukończył studia wyższe na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie, specjalność Bankowość Inwestycyjna oraz studia wyższe na kierunku
Psychologia Ekonomiczna na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Bartosz Michałek rozpoczął swoją karierę od pracy dla firmy Expander (listopad 2003 roku – marzec
2004 roku) na stanowisku doradcy finansowego. W kwietniu 2004 roku rozpoczął współpracę z Open
Finance na stanowisku doradcy finansowego, gdzie następnie awansował na stanowisko kierownika
oddziału. Open Finance opuścił w listopadzie 2006 przechodząc do Noble Bank na stanowisko private
banker, gdzie pozostał do maja 2007 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu założył wraz z pozostałymi
założycielami spółkę Serwisy Finansowe Online przekształconą następnie w Comperia.pl S.A.. Od
momentu zawiązania Comperia.pl S.A. do dnia 24 czerwca 2016 r. zasiadał w Zarządzie sprawując
funkcję Prezesa Zarządu. Od maja 2013 roku do dnia 24 czerwca 2016 r. sprawował funkcję
Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej od Spółki – Comperia Ubezpieczenia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Bartosz Michałek nie prowadzi działalności,
która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bartosz Michałek
nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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