
 
 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 luty 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. Najważniejszymi zadaniami Grupy Organic Farma Zdrowia w lutym 2019 roku było wznowienie 

sprzedaży hurtowej ze spółki dystrybucyjnej Eko-Wital, której magazyn wraz z towarami i 
środkami trwałymi w nim się znajdującymi oraz biura całej Grupy zostały zniszczone całkowicie w 
wyniku pożaru, w dniu  31 stycznia 2019 roku (opisany w raportach bieżących publikowanych w 
styczniu i lutym 2019r.), oraz zapewnienie dostaw do sklepów sieci Organic Farma Zdrowia.          
Cele te zostały zrealizowane.  W ciągu kilku dni od pożaru spółka Eko-Wital uruchomiła nowy 
magazyn, rozpoczęła proces zatowarowania oraz wznowiła sprzedaż. Obecnie Eko-Wital 
odtworzył już swoje zdolności operacyjne w ok. 80%. Natomiast sklepy Organic Farma Zdrowia 
działały w lutym nieprzerwanie dzięki zwiększeniu dostaw od zewnętrznych partnerów. 
 

2. Wzmożone działania spółki Eko-Wital, by z każdym dniem odtwarzać zapasy towaru i możliwości 
realizacyjne, dały rewelacyjny wynik, ponieważ sprzedaż spółki w lutym wyniosła aż 70% 
wielkości sprzedaży w lutym 2018 i wyniosła 3,4 mln zł.   

3. Natomiast  spółka detaliczna Organic Farma Zdrowia zwiększyła przychody w lutym 2019 roku o 
2,4% do ponad 4,7 mln zł, mimo braków produktowych, kłopotów logistycznych aby zapewnić 
ciągłość dostaw do sklepów oraz zmniejszonej do 25-ciu, ilości dni handlowych 
 

4. Skonsolidowane przychody Grupy Organic Farma Zdrowia wyniosły w lutym 2019 roku blisko     
7 mln zł i były niższe o 15,2% w stosunku do lutego 2018 r.  W ocenie Grupy, gdyby nie pożar, 
sprzedaż byłaby wzrostowa o co najmniej kilka procent, ponieważ  popyt na żywność ekologiczną 
w Polsce rośnie, a Grupa Organic Farma Zdrowia posiada kompetencje i zasoby pozwalające 
zapewnić polskim konsumentom atrakcyjną ofertę produktową. 
 

5. W lutym 2019 roku Grupa Organic Farma Zdrowia rozpoczęła procedury związane z uzyskaniem 
od ubezpieczycieli odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożaru. Opis strat znajduje sie w 
raporcie bieżącym za styczeń 2019 roku z 14-tego lutego br. 
 

6. Spółka Eko-Wital wprowadziła do oferty nowe produkty ekologiczne: ekologiczne makarony 
strączkowe RAW z dodatkiem warzyw firmy Petras BIO, ekologiczne sery owcze i kozie marki 
Concept Fresh,   kolejne ekologiczne, wegańskie przysmaki firmy SOTO, a także innowacyjną, 
roślinną alternatywę dla mięsa, duńskiej firmy Naturli.  
 

 
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. 5 kwietnia 2019r. opublikowany zostanie raport jednostkowy i skonsolidowany za rok 2018 
2. Do 14 kwietnia 2019r. opublikowany zostanie raport za marzec 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 lutym 2019r.  
 
 
5/2019 -  Raport miesięczny za styczeń 2019 roku- opublikowany 14 lutego 2019r. 
 
4/2019 -  Raport za IV kwartał 2018 roku- opublikowany  14 lutego 2019r.  

  
  
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w lutym 2019r.:  
 
3/2019 - Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z.o.o.  z nowym magazynem, biurem i działającymi 
systemami- opublikowany 5 lutego 2019r.  
  
 
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 lutym 2019 roku nie było takiej realizacji. 


