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 maj 2017 r.:
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. Spółka podpisała umowę odstąpienia lokalu sklepowego o powierzchni 120 m2, po
„Ekodelikatesach U Biernackich” w Tarnowskich Górach przy ulicy Fińskiej 53.
Od 1 czerwca lokal należy do sieci Organic Farma Zdrowia.
2. W maju, w delikatesach Organic Farma Zdrowia prowadzona była akcja promująca
produkty z logo Fair Trade (zgodne z ideą sprawiedliwego i zrównoważonego handlu).
2. Spółka w maju kontynuowała rewitalizację delikatesów i ich rebranding. Dotyczyły one
delikatesów sieci w Galerii Krakowskiej oraz w Warszawie przy ulicy ul. Chmielnej. Kolejne
rewitalizacje będą trwały naprzemiennie do końca roku.
3. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital, wprowadziła nowe ekologiczne produkty do sprzedaży. Są
to m.in. tuńczyk i makrela w puszce pochodzące ze zrównoważonego rybołówstwa; włoskie
przetwory pomidorowe, chrupkie pieczywo kasztanowe, zupy i warzywa w innowacyjnych
opakowaniach typu pouch (wszystkie są produktami certyfikowanymi).

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 2017 roku opublikowany zostanie raport za czerwiec 2017roku.
2. 23 czerwca 2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Organic
Farma Zdrowia S. A.

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

1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w maju 2017r.:
17/2017 - Propozycje zmian w Statucie na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. zwołanym na
dzień 23 czerwca 2017 roku - opublikowany 24 maja 2017 roku.
16/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Organic Farma Zdrowia S.A.- opublikowany 24maja 2017 roku.

15/2017 -Powołanie Zarządu na nową kadencję-opublikowany 23maja 2017 roku.
14/2017 -Raport miesięczny za kwiecień 2017r. - opublikowany 12 maja 2017 roku.

1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w maju 2017r.:
2/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Organic Farma Zdrowia S.A.- opublikowany 24 maja 2017 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:
W maju Spółka kontynuowała cykl rewitalizacji obiektów handlowych – mających na celu
między innymi zwiększenie i uatrakcyjnienie dla klientów ekspozycji towarowej w
delikatesach.

