
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 2021r.:  

 

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. Sklep internetowy organicmarket.pl, (uruchomiony w nowej wersji, w połowie 

sierpnia br.), odnotowuje blisko 50% wzrost sprzedaży rok do roku.  

 

2. Spółka dystrybucyjna Eko-Wital zaprezentowała swoją ofertę na jednym z 

największych stoisk wystawowych podczas targów żywności ekologicznej BioEXPO w 

Nadarzynie. 

3. Przedstawiciele Grupy udali się do Czech, Austrii, Włoch i Niemiec w celu 

przeprowadzenia rozmów handlowych z dotychczasowymi dostawcami i pozyskania 

nowych produktów do oferty - od wiosny 2020 bezpośrednie spotkania były niemożliwe 

lub mocno utrudnione ze względów na ograniczenia pandemiczne. Zespół handlowy 

wziął również udział w największych targach spożywczych Anuga, które ze względu na 

pandemię zostały odwołane w poprzednim roku. 

4. Eko-wital, spółka dystrybucyjna, wprowadziła w październiku do sprzedaży kolejne 

nowości, w tym m.in. rozszerzenie oferty ekologicznych kiszonek marki Sątyrz i oferty 

produktów Diet Food, bezglutenowe dania gotowe marki Gefreed, kiszonki Spiżarnia z 

Kulturą, polskie kosmetyki pod marką BioMySkin. Rozszerzona również została oferta 

wegańskich produktów od Bezmięsny Mięsny i Qurczak, a także oferta syropów 

Polskiej Róży. 

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.  

15 listopada 2021r. opublikowany zostanie jednostkowy i skonsolidowany raport za III 

kwartał 2021r.  

Do 14 grudnia 2021r. opublikowany zostanie raport za listopad 2021r. 

 

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

w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

24/2021 – Raport miesięczny za wrzesień 2021 roku– opublikowany 13 października 2021r. 

http://www.organicmarket.pl/


Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 

10/2021 – Intencja sprzedaży akcji posiadanych w kapitale zakładowym Bio Planet S.A. – 

opublikowany 28 października 2021r. 

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 październiku nie były realizowane takie działania. 

 


