
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 

październik 2022r.:  

1. Sprzedaż Grupy po 10 miesiąch wynosi 83,4 miliona i jest wyższa r/r o 2%, a na 
bazie LfL jest wyższa o ok. 5%.  

2. Przez trzy dni w  październiku spółka dysrybucyjna Eko-Wital, wraz z grupą wybranych 
dostawców, uczestniczyła w kolejnej edycji Targów BioExpo w Ptak Warsaw Expo.  
Prezentowana była nowa oferta produktowa obecnym i nowym Klientom B2B z wielu 
segmentów, a także były prowadzone rozmowy handlowe z dotychczasowymi i 
potencjalnymi dostawcami produktów ekologicznych.  

3. W październiku prowadzone zostały do sprzedaży kolejne nowości, takie jak:  ekologiczne 
ciastka typu delicje od niemieckiego producenta Lakaa; płyny do prania, płukania i mycia 
naczyń marki Souldrops; nowe smaki ekologicznych chrupek dla najmłodszych pod marką 
Biosaurus; ekologiczna garmażerka z Farm Roztocza, zapoczątkowująca nową linię dań 
gotowych od tego producenta;  czekolady bez cukru marki Pure&Good; wysokiej jakości 
włoskie, ekologiczne makarony w papierowych opakowaniach i sosy pomidorowe marki 
Girolomoni; kalendarze adwentowe z ekologicznymi herbatami English Tea i 
ekologicznymi, wegańskimi słodyczami od SuperKrówki/MeGusto. 

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 grudnia 2022r. opublikowany zostanie raport bieżący za listopad 2022r. 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI: 

19/2022 – Raport miesięczny wrzesień 2022r. – opublikowany 14.10.2022r. 

20/2022 – Życiorysy członków Rady Nadzorczej. – opublikowany 14.10.2022r. 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI: 

5/2022 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma 

Zdrowia S.A. w dniu 29.09.2022r. 

6/2022 – Przegląd opcji strategicznych – opublikowny 27.10.2022r. 

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 październiku nie były realizowane takie działania.  

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

