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Raport miesięczny za czerwiec 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 czerwcu Spółka uzyskała przychód w wysokości  664 444 zł, co stanowi wzrost o 5 

proc. w stosunku do wyniku zanotowanego w maju. Jednocześnie wynik ten jest lepszy o 

144 proc. od wyniku osiągniętego w czerwcu 2011 roku. W okresie styczeń-czerwiec 

2012 r. przychody Spółki wyniosły 2 908 014 zł. Stanowi to 160 proc. wzrost w skali r/r. 

Spółka otrzymała w czerwcu decyzję o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości dotacji na sfinansowanie projektu rozwoju programu partnerskiego 

Comperialead.pl. Kwota dofinansowania wynosi 441 000 tys. zł., tj.: 70 proc. wartości 

netto projektu. 

Kolejny raz, Comperia.pl i pozostałe serwisy należące do Spółki znalazły się wśród 20 

największych witryn finansowych w Polsce według badania PBI Megapanel za miesiąc maj 

(ranking publikowany jest z miesięcznym opóźnieniem).  

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu w czerwiec: 

 Rb 17/2012 - Raport miesięczny za maj 2012 r. 

 Rb 18/2012 - Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka na realizację projektu Comperialead.pl 

Raporty bieżące w systemie ESPI nie były w czerwcu 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: 

 Rozwój portalu comperia.pl 

 Rozwój i promocja programu partnerskiego Comperialead.pl  

 Rozwój funkcjonalny serwisu Banki.pl oraz Autoa.pl 

 Prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie porównywarki ubezpieczeń; 

Uruchomienie sekcji ubezpieczeń jest planowane na połowę 2012 roku 

http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=CPL&id=32678&id_tr=1
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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. 

 

W dniu 14 sierpnia 2012 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2012 r. 

Do dnia 14 sierpnia 2012 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za lipiec. 


