
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. 

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Maj 2014r.: 

I. 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.  

 

1. Zarząd Spółki informuje, że w miesiącu maju, w ramach Grupy Organic Farma Zdrowia, trwały 
inwestycje i intensywne prace związane z pilnym zwiększeniem potencjału magazynowo-

logistycznego aby móc obsłużyć bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży Grupy. Pozyskano kolejne 
650m3 ładowności magazynowej i 200m3 ładowności chłodniczej. Realizowany jest projekt zmian 

logistyki dostaw do Delikatesów w związku ze zwiększoną ilością lokali handlowych oraz ilością 
dostarczanych produktów. 

 

2. Do końca maja trwał drugi etap programu edukacyjnego „W 90 DNI DO EKO”. Celem programu 

było kształtowanie u Polaków nawyków odżywiania dobrych dla zdrowia. Był to etap, w trakcie 
którego uczestnicy otrzymywali zadania i wskazówki na temat odżywiania. W pierwszym etapie 

programu uczestnicy w swojej zmianie byli motywowani atrakcyjnymi nagrodami od licznych 
sponsorów i partnerów m.in. firmy Bosch, Kropli Zdrowia, Centrum Konferencyjno-

Wypoczynkowego Bartlowizna i Dwór Bartla oraz patrona honorowego – Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Program był poprzedzony promocją zarówno w formie kampanii radiowej i 
internetowej. Akcja miała charakter edukacyjny i została objęta patronatem honorowym przez 

Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie udział wzięło 
kilkanaście tysięcy uczestników.  

 

II. 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. 

 
1. Do 14-ego lipca opublikowany zostanie raport miesięczny za czerwiec 2014 r. 

 
 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

1. Raporty EBI:  
 

1. 12/2014 - Raport miesięczny za Kwiecień 2014 – opublikowany dnia 14.05.2014 
2. 13/2014 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 – opublikowany dnia 15.05.2014 

3. 14/2014 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia 

S.A. w dniu 16 Maja 2014 roku. – opublikowany dnia 16.05.2014 
4. 15/2014 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. – opublikowany dnia 16.05.2014 

 
 

2. Raporty ESPI: 
 

1. 3/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia 

S.A. w dniu 16.05.2014 roku. – opublikowany dnia 16.05.2014 
 

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

 

1. W maju rozpoczęto prace budowlano-remontowe dla nowego lokalu sklepowego Spółki na 
Saskiej Kępie w Warszawie przy ulicy Zwycięzców. Otwarcie lokalu planowane jest w 3-cim 

kwartale. 
 

2. Zakończone zostały prace nad Książką Kucharską, która będzie w czerwcu rozdawana klientom 

sieci Delikatesów Organic Farma Zdrowia oraz klientom Delikatesów internetowych 
organic24.pl, w ramach specjalnego programu lojalnościowego.    

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ORG&id=63820&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ORG&id=64192&id_tr=4
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ORG&id=64339&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ORG&id=64339&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ORG&id=64340&id_tr=1
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/262778;jsessionid=2KnqjeSlz-jlDHI16NZB7jIx.undefined
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/262778;jsessionid=2KnqjeSlz-jlDHI16NZB7jIx.undefined

