
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 lipiec 2019r.:  
 
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. Organic Farma Zdrowia zanotowała w lipcu 2019 roku sprzedaż w kwocie 4,44 mln zł, a więc o 
     7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyższe przychody spółki to 
     efekt stale optymalizowanej oferty produktowej i wytężonych działań marketingowych. 
 
2. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w lipcu tego roku wyniosła 7,6 mln zł,  
     wzrosła więc o 3,63%, w stosunku do lipca 2018 roku. 
  
3.  W lipcu Eko-Wital wprowadził do sprzedaży kolejne ciekawe ekologiczne produkty. W gronie  
      nowości znajdują się świeże włoskie makarony  IlPastaio Di Maffei,  produkty pod marką  
      Eko-Wital pakowane w słoiczki: fasolę białą w sosie pomidorowym, kapustę czerwoną z jabłkiem, 
      buraczki marynowane oraz przecier jabłkowy. Wprowadzono także majonez wegański i napój  
      rabarbarowy marki Biozisch.   
      Natomiast spółka Organic Farma Zdrowia rozszerzyła dystrybucję pieczywa ekologicznego 
      Nowakowski oraz zwiększyła paletę produktów mlecznych pod marką Andechser. 
 
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 września 2019r. opublikowany zostanie raport za sierpień 2019 r.  
 
 III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 
w okresie objętym raportem.  
 
1. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w lipcu 2019r.  
 
18/2019 - Raport miesięczny za lipiec 2019r.- opublikowany 12 lipca 2019r.  
  
 
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w lipcu 2019r.:  
 
   
 Spółka nie emitowała raportów w systemie ESPI w lipcu 2019r.  
 
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 lipcu 2019 roku Organic Farma Zdrowia prowadziła prace 
adaptacyjne w nowym obiekcie we Wrocławiu, w którym jesienią tego roku Spółka uruchomi na 
powierzchni 500m2 "Organic market ekologiczny" wraz z Bistro. 


