
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 

marzec 2022r.:  

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. Sprzedaż spółki Eko-Wital za marzec wyniosła 6,83 mln. zł, co stanowi 1,5% wzrostu do 

marca ubr.         

2. Sprzedaż Spółki Organic Farma Zdrowia za marzec wyniosła 4,6 mln. złotych i była o                  

6% niższa na bazie Lfl. Niższa sprzedaż wynika z przesunięcia świąt Wielkanocnych. 

3. Sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia za I kwartał wyniosła 27 mln. złotych, tyle samo 

co rok wcześniej. 

4. W marcu zakończyła się rewitalizacja Delikatesów Spółki w  Tarnowskich Górach. Sklep został 

entuzjastycznie oceniony przez Klientów, co zostało odzwierciedlone znacznym wzrostem 

sprzedaży. 

5.  W marcu zostały wprowadzone nowe produkty znanych już dobrze Klientom marek 

Clearspring, English Tea Shop, Healthy Labs, Bezmięsny Mięsny, Old Friend, Juleko, Kolios i 

innych. Natomiast w odpowiedzi na trendy rynkowe wprowadzone zostały również bardzo 

poszukiwane napoje i jogurty wegańskie na bazie grochu. 

W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy nawiązaliśmy współpracę ze Studiem Cookup. 

Współpraca polega na dostawie części surowców do przygotowywanych przez Studio kanapek i 

naleśników dostarczanych uchodźcom. 

 

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 maja 2022r. opublikowany zostanie raport bieżący za kwiecień 2022r.  

16 maja 2022r. opublikowany zostanie raport okresowy za I kwartał 2022r. 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

4/2022 – Raport miesięczny za luty 2022 – opublikowany 14 marca 2022r. 

5/2022 – Raport roczny jednostkowy za 2021 rok Organic Farma Zdrowia S.A. – opublikowany 

21 marca 2022r.  

6/2022 – Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok Organic Farma Zdrowia S.A. – opublikowany 

21 marca 2022r. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 



Spółka w marcu nie publikowała raportów w systemie ESPI 

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 marcu nie były realizowane takie działania. 

 

http://www.newconnect.pl/
http://www.infostrefa.com/

