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Raport miesięczny za grudzień 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 grudniu w otoczeniu rynkowym nie zaszły żadne wydarzenia, które miałyby 
istotny wpływ na kondycję finansową Spółki w kolejnych okresach. W tym okresie Spółka 
konsekwentnie realizowała nakreśloną strategię sprzedaży i pozyskania użytkowników do 
wszystkich należących do niej serwisów. 

Przychody w grudniu urosły do rekordowego poziomu 980 tys. zł i były o 58% wyŜsze 

od przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku oraz o 60% wyŜsze niż w listopadzie 

2012 roku. W okresie styczeń 2012 – grudzień 2012 Spółka osiągnęła przychód na 

poziomie 6,8 mln zł co oznacza wzrost do analogicznego okresu rok wcześniej o 73%.  

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 
bieŜącego w okresie objętym raportem. 
 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu: 
 
Rb 41/2012 - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A 
spółki Comperia.pl S.A. 
Rb 42/2012 - Raport miesięczny za listopad 2012 r. 
Rb 43/2012 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Comperia.pl S.A. 
 
Raporty bieżące nie były opublikowane w systemie ESPI w grudniu. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli 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 2012 r.  
 
 
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 lutego 2013 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za styczeń. 
W dniu 14 lutego 2013 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za IV kw. 2012 r. 

 


