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Raport miesięczny za luty 2014 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 lutym Comperia.pl S.A. przeprowadziła publiczną emisję akcji serii F. W wyniku emisji 
Spółka pozyskała 11,5 mln zł. W dniu 27 lutego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 215.298,40 zł. Spółka planuje 
przeniesienie notowania akcji na rynek regulowany GPW. 
 
Przychody ze sprzedaży w lutym wyniosły 900 000 zł i były o 60% większe niż w lutym 
roku ubiegłego.  
 
Koniunktura w branży sprzyjała zdobywaniu kolejnych kontraktów przez Spółkę, dlatego 
perspektywy rozwoju sprzedaży należy oceniać pozytywnie. 
 
W lutym Spółka podjęła współpracę z kolejnymi, 10-cioma OWCA (osoby wykonujące 
czynności agencyjne), co zwiększa sieć sprzedaży agencyjnej Comperii do 17-tu OWCA. 
Osiągnięty wynik jest zgodny z oczekiwaniami Zarządu, tj. budową sieci co najmniej 100 
OWCA do końca 2014 roku. 
 
W lutym Spółka kontynuowała negocjacje z kilkoma dużymi strukturami sprzedażowymi 
w zakresie sprzedaży licencji aplikacji ComperiaAgent. O wyniku negocjacji Spółka 
poinformuje po ich zakończeniu.   
 
 

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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym: 
 
Rb 7/2014 z dnia 10.02.2014 r. - Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej Akcji 
serii F oraz ostatecznej liczby Akcji serii F oferowanych na podstawie prospektu 
emisyjnego COMPERIA.PL S.A. 
Rb 8/2014 z dnia 13.02.2014 r. - Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii F Comperia.pl 
S.A. 
Rk 9/2014 z dnia 14.02.2014 r. - Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 
Rb 10/2014 z dnia 14.02.2014 r. - Raport miesięczny za styczeń 2014 r. 
Rb 11/2014 z dnia 27.02.2014 r. - Zakończenie subskrypcji akcji serii F Comperia.pl S.A. 
Rb 12/2014 z dnia 28.02.2014 r. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału 
zakładowego Comperia.pl S.A. i zmian w statucie. 
 
Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lutym: 
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Rb_ASO 8/2014 z dnia 10.02.2014 r. - Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej 
Akcji serii F oraz ostatecznej liczby Akcji serii F oferowanych na podstawie prospektu 
emisyjnego COMPERIA.PL S.A. 

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.  

 
Do końca stycznia 2014 r. wszystkie środki z emisji akcji serii E zostały wydatkowane 
zgodnie z celami emisyjnymi. 
 
W lutym 2014 r. Spółka pozyskała 11,5 mln zł z publicznej emisji akcji serii F. 
W lutym 2014 r. Spółka realizowała następujące cele emisji: 
 

• Realizacja kampanii TV 

 
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 kwietnia 2014 r. Spółka planuje opublikować raport miesięczny za marzec. 
W dniu 30 kwietnia 2014 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2013 r. 


