
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 

czerwiec 2022r.:  

 

1. W czerwcu sprzedaż Spółki Organic Farma Zdrowia wyniosła 4,4 miliona 
złotych i była wyższa o 8% od sprzedaży w czerwcu 2021 roku i o 10,5% 
wyższa na bazie Lfl.  

2. W czerwcu sprzedaż spółki Eko-Wital wyniosła 4,83 miliona zł, co oznacza 
wzrost o 6% . 

3. W czerwcu sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia wyniosła 7,83 miliona 
złotych, co oznacza wzrost o 7,6% do czerwca 2021 roku. 

4. Sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia po 6 miesiącach 2022 roku wyniosła 
53 miliony złotych, co oznacza wzrost o 3,5% r/r. 

5. W czerwcu zostały wprowadzone nowe produkty znanych już dobrze Klientom 
marek:  nowa wersja topowego ketchupu Eko-Wital – tym razem w poszukiwanej 
przez klientów wersji bez cukru; zimny, ekologiczny napój Cappuccino z mleczarni 
Andechser; nowy smak ekologicznej Kombuchy z bestsellerowej serii Vigo; 
owocowe smaki wegańskich biogurtów i kefirów od producenta Ecomil oraz żelki 
w innowacyjnych, kompostowalnych opakowaniach. 

6. W czerwcu Spółka zdecydowła o zakończyła działalności 3-ech, trwale 
nierentownych sklepów: w CH Atrium Targówek w Warszawie, w CH Auchan w 
Płocku oraz w CH Morena w Gdańsku.   

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 sierpnia 2022r. opublikowany zostanie raport bieżący za lipiec 2022r.  

16 sierpnia opublikowany zostanie raport za II kwartał 2022r. 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

10/2022 – Raport miesięczny za maj 2022r. – opublikowany 14 czerwca 2022r. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 

Spółka 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 czerwcu nie były realizowane takie działania.  

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

