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Treść raportu:  

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, stosownie do 

§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz 757), o powzięciu wiedzy o 

wydaniu oświadczenia nr 97/2022 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

(„KDPW”) z dnia 26 stycznia 2022 r., o zawarciu ze Spółką umowy, której przedmiotem jest 

rejestracja, w prowadzonym przez KDPW w depozycie papierów wartościowych, 13.082 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), oznaczonych 

kodem PLCOMPR00010 („Akcje”), pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym 

samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone 

powyższym kodem. 

Zarejestrowanie (dematerializacja) Akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania 

przez KDPW powyższej decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej 

decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu. Informacja o rejestracji Akcji zostanie 

przekazana w formie stosownego komunikatu KDPW. 

Akcje zostały objęte przez uprawnionych 3 członków Zarządu w ramach realizacji przyjętego 

w Spółce programu motywacyjnego, w związku z udzielonym w § 16 Statutu Spółki 

upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego, zgodnie z  uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w 

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz w sprawie zmiany statutu. Wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki 

dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji nastąpił w dniu 

18 października 2021 r. 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Paweł Szukalski – Członek Zarządu  

Wojciech Małek – Członek Zarządu 

 

 


