
 
 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 styczeń 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. Spółka detaliczna Organic Farma Zdrowia, zwiększyła w styczniu 2019 roku przychody do ponad 

5,1 mln zł, czyli o 7,5% więcej, w stosunku do stycznia poprzedniego roku. Wysoka sprzedaż to 
efekt właściwej strategii Spółki. Udało się ją zrealizować mimo mniejszej liczby dni handlowych niż 
w styczniu 2018 roku. Skonsolidowane przychody Grupy w styczniu 2019 roku zwiększyły się o 
ponad 1,6 proc. do 9 mln zł. 
 

2. 31 stycznia 2019 roku w jednym z wielu magazynów znajdujących się na terenie Prologis Park Żerań 
wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie na sąsiednie obiekty, w tym również na 
magazyn należący do spółki dystrybucyjnej Eko-Wital, który uległ całkowitemu zniszczeniu. W 
wyniku pożaru nie ucierpiał żaden pracownik. Grupa posiadała stosowne polisy ubezpieczeniowe 
odpowiedniej wartości.                                                                                                             
Na dzień przygotowania raportu łączne straty pożarowe oszacowane zostały w spółkach Grupy na 
kwotę 6,1 mln (zapasów i  środków trwałych) w tym 0,57 mln zł przypadające na spółkę dominującą. 
4,2 mln z powyższej kwoty strat zostało ujęte jako odpisy aktywów do wyników za 2018 rok (w tym 
0,53 mln zł. przypadające na spółkę dominującą). 1,9 mln zł. odpisów obciąży wyniki b.r. (w tym 
szacunkowo 35 tys. zł przypadające na spółkę dominującą). Wpływy z polis ubezpieczeniowych 
zostaną ujęte jako przychody 2019 roku. 

 
3. W ciągu 3 dni od nieszczęśliwego zdarzenia Grupa wynajęła nowy magazyn i rozpoczęła jego 

przygotowanie i zatowarowanie. Wynajęła także nowe biura dla pracowników. Mimo pożaru 
wszystkie delikatesy i markety Organic Farma Zdrowia działały bez zakłóceń (dostawy 
realizowane były bezpośrednio od producentów i poprzez magazyn tymczasowo udostępniony 
przez firmę Bio Planet). 
 

4. Spółka Eko-Wital wprowadziła w styczniu do oferty nowe produkty ekologiczne: sok z limonki, 
tofu z kurkumą, linię kosmetyków z herbatą matcha w opakowaniach wytworzonych z roślin oraz 
naturalne pasty z orzechów. W styczniu spółka zintensyfikowała rozmowy handlowe z polskimi 
rolnikami celem przygotowania większej oferty warzyw i owoców na kolejne kwartały. Zatrudniła 
także kolejnego handlowca i prowadziła dużą akcję promocyjną związaną ze zdrowym 
odżywianiem. 

 
 
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 15 marca 2019 r. opublikowany zostanie raport za luty 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 styczniu 2019r.  
 
3/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku- opublikowany  15 stycznia 2019r.  
2/2019 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej - opublikowany 15 stycznia 2019r. 
1/2019- Raport miesięczny za grudzień 2018 - opublikowany 14 stycznia 2019r.  



 
  
 
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w styczniu 2018r.:  
 
2/2019 - Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z.o.o. funkcjonują i pracują nad maksymalnie szybkim 
przywróceniem 100% sprawności działania w zakresie dystrybucji - opublikowany 31 stycznia 2019.r. 
1/2019 - Pożar w magazynach i biurach-opublikowany 31 stycznia 2019 r. 
 
 
 
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 styczniu nie było takiej realizacji. 


