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

2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 

2016r.:  
 

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 Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Grupa rozpoczęła nowy rok 
mocnym akcentem osiągając kolejne 22,5% wzrostu, realizując drugą w historii 

najwyższą sprzedaż miesięczną w kwocie blisko 8 mln zł. 

 
2. Działania pro-rozwojowe sieci Organic Farma Zdrowia oraz dystrybutora Eko-Wital sp. z o.o. 

skupiły się w okresie stycznia na rozwoju i optymalizacji oferty produktowej. Wprowadzone do 
oferty zostały między innymi ekologiczne oleje i oliwy oraz linia ekologicznych serów – obie 

kategorie pod markami własnymi spółek Grupy. 
 

3. Spółka zależna Eko-Wital Sp. z o.o. kontynuując skuteczną strategię promocji spółki i oferty 

handlowej uczestniczyła w charakterze wystawcy w pierwszej edycji targów BIOContracting w 
Nadarzynie. Zaangażowanie i doświadczenie reprezentantów spółki zostało docenione 

wyróżnieniem w kategorii design, wyposażenie i obsługa stoiska. 

 
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. 15 lutego 2016 roku opublikowany zostanie raport jednostkowy i skonsolidowany za IV 
kwartał 2015r.  

2. Do 14 marca 2016 roku opublikowany zostanie raport za luty 2016r. 

 
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  
 

1. Raporty EBI:  

 
 1/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.– opublikowany dnia 14 

stycznia 2016r. 

 2/2016 – Raport  miesięczny za grudzień 2015r. – opublikowany dnia 14 stycznia 2016r. 

 3/2016 – Szacunkowe wyniki Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok. – opublikowany dnia 

29 stycznia 2016r. 
 4/2016 – Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na 

lata 2016-2021. – opublikowany dnia 29 stycznia 2016r.  

 
2. Raporty ESPI:  

 

 1/2016 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany  

dnia 14 stycznia 2016r. 
 2/2016 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany 

 dnia 15 stycznia 2016r.  

 3/2016 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 27 stycznia 2016r. 

 
 

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

 

W styczniu 2016 roku spółka nie realizowała inwestycji związanych z celami emisji. 


