
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 luty 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 Organic Farma Zdrowia i 

poszczególne spółki osiągnęły w lutym bardzo dobre wyniki sprzedaży. 
Sprzedaż Grupy osiągnęła w lutym 2016 roku 7,8 mln zł co stanowi 24,7% wzrostu 

w stosunku do roku poprzedniego – jest to druga najwyższa sprzedaż w historii Grupy. 
 

2. Delegacje spółek Grupy – Organic Farma Zdrowia S.A., Eko-Wital sp. z o.o. oraz Bio Planet 

S.A. uczestniczyły w targach BIO-FACH 2016 – najistotniejszych europejskich targach 
żywności ekologicznej. Kontakty handlowe nawiązane w tym czasie stanowią podstawę pracy 

na okres najbliższego roku w zakresie rozwoju i optymalizacji oferty handlowej spółek Grupy. 

 
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. 24 marca 2016 roku opublikowany zostanie raport jednostkowy i skonsolidowany za 2015r.  
2. Do 14 kwietnia 2016 roku opublikowany zostanie raport za marzec 2016r. 

 

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

 
1. Raporty EBI:  

 

 5/2016 – Raport miesięczny za styczeń – opublikowany dnia 10 lutego 2016r. 
 6/2016 – Korekta szacunkowych wyników Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok – 

opublikowany dnia 15 lutego 2016r. 

 7/2016 – Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2015r. – opublikowany dnia 15 

lutego 2016r. 

 
2. Raporty ESPI:  

 
Spółka nie publikowała w lutym raportów w systemie ESPI 

 

 
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 

miała miejsce w okresie objętym raportem:  
 

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


