
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 wrzesień 2020r.:  

 

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 Organic Farma Zdrowia wprowadziła we wrześniu do sprzedaży m.in. 

wegańskie odpowiedniki śledzi oraz wegańską pastę rybną pod marką Veki Food, 

nowe kosmetyki Only Bio z olejkiem konopnym oraz nowe produkty ekologiczne dla 

dzieci francuskiej marki Baby Bio - które są zdecydowanym liderem we Francji, 

wśród ekologicznych mlek i produktów spożywczych dla dzieci. 

2.  Spółka ponownie uruchomiła Bistro w Organic markecie ekologicznym we 

Wrocławiu, które było zamknięte od czasu wprowadzenia restrykcji dla gastronomii. 

3. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital wprowadziła do sprzedaży nowe produkty 

ekologiczne, w tym m.in. wytwarzaną w Polsce Kombuchę, ekologiczne, świeże zioła 

w opakowaniach bez plastiku oraz polski roślinny zamiennik kurczaka pod marką 

Qurczak.  

4. Przedstawiciele Grupy odbyli specjalną wizytę w zautomatyzowanym magazynie 

spółki EcorNaturaSi w Bolonii, celem oszacowania inwestycji oraz potencjału 

wdrożenia automatyzacji procesów magazynowych w Polsce. 

 

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. 13 listopada opublikowany zostanie raport za 3 kwartał 2020r.  

2. Do 14 listopada 2020r. opublikowany zostanie raport za październik 2020r. 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI we wrześniu 2020r.: 

23/2020-  Rejestracja zmian w statucie - opublikowany 22 września 2020r. 

22/2020- Raport miesięczny za sierpień 2020r.- opublikowany 14 września 2020r. 

2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI we wrześniu 2020r.:  

Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI we wrześniu 2020 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 okresie objętym Raportem Spółka nie realizowała takich prac.  

 

 


