
 

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 luty 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 Lutym 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Organic Farma Zdrowia zwiększyły się w 

stosunku do lutego poprzedniego roku o  9,33% do kwoty 8,2 mln PLN.  

2. Przedstawiciele Grupy odwiedzili największe europejskie targi żywności ekologicznej BioFach. To 

miejsce spotkań i rozmów z obecnymi dostawcami, jak i potencjalnymi partnerami handlowymi. 

3. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital wprowadziła do oferty produkty z alg morskich oraz z ich 

dodatkiem np. algi wakame czy makaron z dodatkiem alg.  

4. Spółka Organic Farma Zdrowia przeprowadziła kolejną rewitalizację, tym razem Delikatesów w 

Centrum Handlowym „Kupiec Poznański”.  

5. Spółka nie przedłużyła umowy najmu lokalu w warszawskim centrum handlowym Reduta i w 

związku z tym zakończyła działalność znajdujących się tam Delikatesów, których wyniki nie były 

zgodne z oczekiwaniami.  

 

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 kwietnia 2018 roku opublikowany zostanie raport za marzec 2018 roku. 

2. 12 kwietnia opublikowany zostanie jednostkowy i skonsolidowany raport za 2017 rok 

 

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

w okresie objętym raportem. 

 1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lutym 2018r.: 

3/2018 – Raport miesięczny za styczeń 2018 roku - opublikowany 14 lutego 2018 roku 
4/2018 – Raport za IV kwartał 2017 roku – opublikowany 14 lutego 2018 roku 
5/2018 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej – Raport opublikowany 21 lutego 2018 roku 
 
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w lutym 2018r.: 

Spółka nie publikowała w lutym raportów w ESPI. 

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:  

W lutym zrewitalizowane zostały delikatesy Kupiec Poznański. Wiąże się z to z dostosowaniem 

wystroju i brandingu sklepu do nowych standardów Organic Farma Zdrowia.  

 


