
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 maj 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. Grupa Organic Farma Zdrowia S.A. wypracowała kolejny, bardzo dynamiczny wzrost 

sprzedaży. 

Skonsolidowana sprzedaż Grupy za pierwsze 5-ć miesięcy 2016 roku osiągnęła 40,03 mln zł, 
      co stanowi 20,2% wzrostu w stosunku do takiego samego okresu 2015 roku. 

 
2. Na początku maja zostały znacząco powiększone i zrewitalizowane Delikatesy sieci Organic 

Farma Zdrowia w Konstancinie, w Galerii Stara Papiernia. Delikatesy w nowym wydaniu 

zostały bardzo dobrze przyjęte przez Klientów już od pierwszego dnia.  
 

3. W maju Grupa wprowadziła do oferty kolejne nowe produkty ekologiczne. Między innymi 
szeroką ofertę ekologicznych nowalijek, nowe białe wina na sezon letni, piwo pod marką 

Mnich (marka należąca do Spółki), linię ekologicznych holenderskich serów oraz nową gamę 
kosmetyków oznaczonych uznanymi certyfikatami w zakresie ich składu. 

 

 
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 lipca 2016 roku opublikowany zostanie raport za czerwiec 2016r. 

 

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

 
1. Raporty EBI:  

 

 13/2016 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 12 maja 

2016r.– opublikowany dnia 12 maja 2016r. 
 14/2016 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji– opublikowany dnia 12 maja 

2016r. 

 15/2016 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2016 – opublikowany dnia 13 

maja 2016r. 
 16/2016 – Raport miesięczny za kwiecień 2016 – opublikowany dnia 13 maja 2016 r.  

 

2. Raporty ESPI:  
 

 5/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma 

Zdrowia S.A. w dniu 12.05.2016 roku.– opublikowany dnia 12 maja 2016r. 

 6/2016 -  Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 13 maja 2016r. 

 7/2016 -  Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji – 

opublikowany dnia 13 maja 2016r.  
 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem:  
 

1. W maju zakończone zostały prace nad znaczącą rozbudową i rewitalizacją dobrze 

prosperujących Delikatesów Organic Farma Zdrowia w Centrum Handlowym Stara Papiernia w 
Konstancinie.  

 


