
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 

kwiecień 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 kwietniowa Spółki Organic Farma Zdrowia wyniosła 5,3 mln złotych i   

na bazie LfL była wyższa o 16,2% w stosunku do sprzedaży z kwietnia 2021 roku. 

2. Sprzedaż kwietniowa Spółki dystrybucyjnej Eko-Wital wyniosła 6 mln złotych i 

była wyższa o 11% w stosunku do sprzedaży z kwietnia 2021 roku. 

3. Sprzedaż kwietniowa, skonsolidowna Grupy wyniosła 9,6 mln złotych i  była 

wyższa o 11% w stosunku do sprzedaży z kwietnia 2021 roku. 

4. Spółka Eko-Wital poszerzyła swoją ofertę o ekologiczne płatki śniadaniowe w kilku 

rodzajach pod marką EkoWital i EkoWital Kids, ekologiczne powidła śliwkowe i 

wiśniowe również pod marką EkoWital, bardzo lubiane wegańskie produkty pod 

markami Apollo – dawniej Qurczak oraz o nowe produkty Bezmięsny Mięsny. 

Zwiększona została także oferta suplementów Healthy Labs o produkty dla dzieci.  

5. Wzrost cen energii, paliwa, surowców oraz kosztów pracy powodujĄ drastyczne i 

częste zmiany cen u wszystkich dostawców zagranicznych i krajowych, wymuszając 

konieczność zmian cen sprzedaży zarówno w dystrybucji realizowanej przez spółkę 

Eko-Wital, jak i w sprzedaży detalicznej, w sklepach sieci Organic Market.  

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.  

 

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

Do 14 czerwca 2022r. opublikowany zostanie raport bieżący za maj 2022r.  

 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

7/2022 – Raport miesięczny za marzec. – opublikowany 14 kwietnia 2022r. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 

Spółka w kwietniu 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 kwietniu nie były realizowane takie działania. 

 

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

