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Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie 
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie 
nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, 
str. 1 ze zm.) [„MAR"], informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku doszło do zawarcia przez Spółkę 
umowy zlecenia („Zlecenie”) z kontrahentem krajowym na przeprowadzenie na rzecz Spółki 
(jako reklamodawcy) internetowej kampanii reklamowej trwającej do dnia 31 marca 2023 r. 
Spółka szacuje, że w normalnym toku wykonywania Zlecenia (uwzględniając przyjęty 
mechanizm płatności wynagrodzenia w części prowizyjnej, naliczanej z uwzględnieniem 
wartości  sprzedaży dokonanej przy udziale Spółki) i przy założeniu braku wystąpienia 
nadzwyczajnych zdarzeń wywierających znaczący wpływ na sytuację rynkową, wartość 
świadczeń Spółki na rzecz ww. kontrahenta z tytułu Zlecenia może wynieść około 3.200.000 
PLN netto. 

Zlecenie stanowi przejaw kontynuacji współpracy Spółki z tym samym kontrahentem, będąc 
kolejną umową zawartą przez strony w okresie (w szczególności poprzedniej umowy zlecenia 
dotyczył raport bieżący nr 4/2020).  

Pozostałe warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów 
zawieranych w obrocie na rynku. 

W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzenia wskazanego powyżej, Spółka oceniła, że 
uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o tym zdarzeniu jako informacji poufnej w 
rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.  

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Szymon Fiecek – Prezes Zarządu  
Paweł Szukalski – Członek Zarządu 
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The Management Board of Comperia.pl S.A. with its registered office in Warsaw (the 
"Company"), acting pursuant to Article 17, section 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the 
European Parliament and of the Council on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC 
of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 
2003/125/EC and 2004/72/EC (Dz. U. EU. L. of 2014, No. 173, p. 1, as amended) ("MAR"), 
informs that on 5 May 2022 the Company concluded an order agreement ("Order") with a 
domestic contractor to conduct an online advertising campaign for the Company (as an 
advertiser) until 31 March 2023. The Company estimates that in the normal course of Order 
execution (taking into account the adopted mechanism of remuneration payment in the 
commission part calculated taking into account the value of sales made with the participation 
of the Company) and assuming no extraordinary events taking place that would have a 
significant impact on the market situation, the value of the Company's services for the benefit 
of the aforementioned Contractor under the Order may amount to approximately PLN 
3,200,000 net. 

The Order constitutes a continuation of the Company's continuing cooperation with the same 
contractor, being yet another agreement concluded by the parties during the period of the last 
few years (in particular. the previous agreement was related to in current report no. 4/2020).  

The remaining terms and conditions of the Order do not differ from those typical for this type 
of agreements concluded on the market. 

As a result of the analysis of the event indicated above, the Company assessed that it is 
justified to classify the information about this event as confidential information within the 
meaning of Article 17, paragraph 1 of the MAR, subject to publication in the form of this report.  

Persons representing the Company:  

Szymon Fiecek – Chairman of the Management Board  
Paweł Szukalski - Member of the Management Board 
 

 


