
 Warszawa, 13 stycznia 2014 

 

 

Raport miesięczny za grudzień 2013 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 grudniu Spółka osiągnęła przychody na poziomie 3,15 mln zł, co jest kolejnym 

rekordowym wynikiem w historii jej działania. Przychody za okres styczeń-grudzień 2013 

r. wyniosły 12,8 mln zł, co oznacza wzrost o 88 proc. w stosunku do roku 2012.  

W grudniu Spółka kontynuowała rozwój w podstawowym biznesie oraz kontynuowała 

komercjalizację aplikacji Comperia Agent, która z powodzeniem zdobywa rynek 

ubezpieczeniowy. 

W grudniu Comperia.pl S.A. została uhonorowana tytułem „Lider Przedsiębiorczości Roku 

2013” przyznawanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To kolejna 

nagroda potwierdzająca dynamiczny rozwój Spółki. 

 

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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu: 

 

Rb 57/2013 z dnia 03.12.2013 r. - Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej. 

Rb 58/2013 z dnia 14.12.2013 r. - Raport miesięczny za listopad 2013 r. 

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu. 

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

www.comperia.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl i www.gpwinfostrefa.pl. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 
miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

 

W lutym 2013 r. Spółka pozyskała 3,5 mln zł z prywatnej emisji akcji serii E. 

W grudniu 2013 r. Spółka realizowała następujące cele emisji: 
 Budowa aplikacji mobilnej Comperia.pl 

 

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 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2013 r. 

Do dnia 14 lutego 2014 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za styczeń. 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=CPL&id=57089&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=CPL&id=57550&id_tr=1
http://www.comperia.pl/
http://www.newconnect.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą 
tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w kraju. 
Według danych Google Analytics serwisy Grupy Comperia.pl poświęcone finansom osobistym odwiedza co 
miesiąc milion internautów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi 
także serwis Banki.pl, portal poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com serwis motoryzacyjny Autoa.pl., 
portal Kontoteka.pl oraz ComperiaLead czyli rozbudowany program partnerski. Comperia.pl S.A. notowana jest 
na rynku New Connect.  

 

http://www.comperia.pl/
http://www.banki.pl/
http://www.ehipoteka.com/
http://www.autoa.pl/
http://www.kontoteka.pl/
http://www.comperialead.pl/

