
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 

listopad 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. Grupa Organic Farma Zdrowia zanotowała w listopadzie blisko 6% wzrostu sprzedaży 
w porównaniu do listopada 2020 i ponad 3,2% wzrostu do sprzedaży w listopadzie 
2019 roku. Wzrosty sprzedaży są zasługą lepszej sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży 
w kanale E-commerce – wzrost o 35%.  

2. Wiele sklepów stacjonarnych odnotowuje od 21 miesięcy obniżoną od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent sprzedaż, od tej jaka była przed pandemią. Dlatego też, Zarząd 
podjął decyzję o zamknięciu 4 sklepów, a zarządy spółek grupy wprowadzają cały 
szereg optymalizacji kosztowych mających na celu dostosowanie struktur kosztowych 
do bieżącej sprzedaży i sytuacji makroekonomicznej. 

3. W listopadzie zostały wprowadzone do sprzedaży nowości, m.in.: ekologiczne polskie 
soki „Soki z gór”, wspaniale poprawiająca odporność pasta z kurkumy Bio, nowe 
smaki lubianych ekologicznych wegańskich czekolad marki Benjamissmo oraz 
wegańskie przekąski z zawartością 100% owoców od firmy doskonale znanej firmy 
Bombus. 

4. W dniu 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej spółki Bio Planet S.A. (jako 
Emitenta), pod adresem https://bioplanet.pl/oferta-publiczna jak, również 
dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronie internetowej 
Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A. pod adresem 
https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje został udostępniony Prospekt. .  

5. W dniu 18 listopada zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu 28 października 2021 
roku prospektu doszło do ustalenia ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz 
ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji spółki Bio Planet S.A..  

6. Cena Akcji Oferowanych została ustalona odpowiednio przez spółki Bio Planet i 
Organic Farma Zdrowia (Oferującego), w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w 
oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej 
kondycji spółki Bio Planet SA., jaki i warunków rynkowych, na poziomie 28 PLN za 
jedną Akcję Oferowaną.  

7. Zarząd spółki Bio Planet S.A. w dniu 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę dotyczącą 
rezygnacji z upoważnienia do dookreślenia ostatecznej sumy o jaką kapitał 
zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 
W związku z powyższym, Ofertą Publiczną objętych zostało łącznie 200.000 Nowych 
Akcji oferowanych przez Emitenta w ramach Oferty.  

8. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez 
Oferującego, tj. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna została ustalona i wynosiła 
702.000 Akcji Sprzedawanych.  

9. W konsekwencji ostateczna liczba Akcji oferowanych w Ofercie wyniosła 902.000 
Akcji oferowanych, przy czym:  Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w 
ramach Oferty w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 200.000 Akcji Oferowanych, 
a ostateczna liczba Akcji oferowanych w ramach Oferty w Transzy Dużych 
Inwestorów wyniosła 702.000 Akcji.  



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.  

 

Do 14 stycznia 2022r. opublikowany zostanie raport za grudzień 2021r. 

 

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

w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

25/2021 – Raport miesięczny za październik 2021 roku – opublikowany 12 listopada 2021r. 

26/2021 – Raport za III kwartał 2021r. – opublikowany 15 listopada 2021r. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 

11/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach. – opublikowany 25 listopada 2021r. 

12/2021 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany 25 listopada 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 listopadzie nie były realizowane takie działania. 

 


