
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 

Październik 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. W Październiku 2016 roku Grupa Organic Farma Zdrowia powróciła na ścieżkę 

szybszego wzrostu odnotowując skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w 

wysokości ponad 8,44 mln zł co oznacza wzrost o 12% wobec października 2015 roku. 

2. Organic Farma Zdrowia uruchomiła nowy sklep w poznańskiej Galerii Posnania (19 

października 2016 roku) oraz dwa sklepy franczyzowe (w Wołominie i Kielcach w 

Galerii Echo). Przeprowadziła także generalny remont przejętego sklepu w Warszawie 

przy ul. Bruna 34, który od listopada będzie działał pod marką Organic Zielone Oko.  

3. 26 października 2016 roku NWZA Organic Farma Zdrowia S.A., zmieniło kilka zapisów w 

statucie Spółki i skład jej Rady Nadzorczej. 

4. Grupa prezentowała się na targach Natura Food 2016 w Łodzi (7-9 października), 

Targach Franczyzy w Warszawie  (13-15 października) i Dniach Alergii w Nadarzynie 

(21-23 października) oraz prowadziła bieżące działania marketingowe służące 

umocnieniu marki i zwiększeniu sprzedaży.  

 

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 grudnia 2016 roku opublikowany zostanie raport za listopad 2016r. 

 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.   

 

1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w październiku 2016 r.: 

 25/2016 – Zmiana terminu raportu za III kwartał 2016 

 26/2016 - Raport miesięczny za wrzesień 2016 r. opublikowany dnia 14 października 

2016r 

 27/2016 – Treść uchwał podjętych przez NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 26 

października 2016r. - opublikowany dnia 26 października 2016r. 

 28/2016 – Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A.  - 

opublikowany dnia 26 października 2016r. 

 

2. Raporty bieżące opublikowane w ESPI w październiku 2016 r.: 

 

 32/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Organic 

Farma Zdrowia S. A. w dniu 26.10.2016r. – opublikowany dnia 26 października 2016r. 

 



Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: 

www.organicmarket.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl, www.infostrefa.com oraz 

www.gpwinfostrefa.pl. 

 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem: 

 

We wrześniu 2016 r. spółki Grupy nie prowadziły inwestycji związanych z celami emisji. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/

