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

Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2018r.: 

 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. W lipcu 2018 roku  Grupa Organic Farma Zdrowia osiągnęła sprzedaż w wysokości ponad 7,2 mln zł, co 

oznacza wzrost o 4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku.  Pozytywny wynik został uzyskany 

mimo znacznego spadku liczby dni handlowych i mniejszej liczby sklepów.  Wzrosty odnotowała zarówno 

spółka detaliczna Organic Farma Zdrowia, jak i dystrybucyjna Eko-Wital.  

2.  Organic Farma Zdrowia  zrewitalizowała Delikatesy w poznańskim centrum handlowym Stary Browar oraz 

katowickiej galerii handlowej Silesia. Nowy wystrój odnowionych lokali pozwolił na lepszą ekspozycję większej 

ilości towarów ekologicznych oferowanych przez sieć.  Po rewitalizacji delikatesy zostały bardzo dobrze przyjęte 

przez Klientów. 

3. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital nawiązała współpracę z nowymi klientami, w tym z ogólnopolską siecią 

aptek oraz sieciami detalicznymi z Poznania i Torunia. Ponadto kontynuowała proces wprowadzenia do swojej 

oferty produktów ekologicznych pozyskiwanych od włoskiego partnera EcorNaturaSi (strategicznego 

akcjonariusza Organic Farma Zdrowia). 

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 września 2018 r. opublikowany zostanie raport za sierpień 2018 r.  

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

objętym raportem. 

 1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lipcu 2018r.  

18/2018 – Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku - opublikowany 13 lipca 2018r. 

  
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w lipcu  2018r.: 

Spółka nie publikowała raportu w systemie ESPI w lipcu 2018 roku. 

Raporty Emitenta są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl,  a także na stronach: 

www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 

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

objętym raportem:  

Spółka kontynuowała bieżące działania związane z rewitalizacją i wyposażeniem Delikatesów sieci, w sposób 

jeszcze bardziej zachęcający do zakupów produktów ekologicznych. W lipcu 2018 roku rewitalizowała 

delikatesy w poznańskim centrum handlowym Stary Browar oraz katowickiej galerii handlowej Silesia. 

 


