
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 i pierwsze 
półrocze 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 zanotowała w I półroczu 2019 roku 30 mln złotych 
sprzedaży, co oznacza ponad 6% wzrostu wobec analogicznego półrocza poprzedniego roku. Lepsze 
wyniki Organic Farma Zdrowia to zasługa optymalizowanej oferty produktowej i wytężonych działań 
marketingowych. 
 
2. Spółka dystrybucji hurtowej Eko-Wital w I półroczu 2019 roku uzyskała 29 mln zł sprzedaży - wynik 
ten jest o 6,8 proc. niższy od przychodów za sześć pierwszych miesięcy 2018 roku. Zmiana 
spowodowana była pożarem magazynu centralnego Eko-Wital i biur Grupy w styczniu 2019 roku 
(opisany w raportach bieżących w I kwartale 2019 roku). Zarówno magazyn, jak i biura, zostały 
zniszczone w 100 proc.  
 
3. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia przekroczyła w I półroczu 2019 roku  
49 mln zł. Była więc była niższa już tylko o ok. 500 tys. zł od wykazanej w analogicznym okresie 2018 
roku. Sprzedaż zmieniła się z powodu czasowego ograniczenia działalności operacyjnej Eko-Wital - 
spółka ta musiała odtworzyć po pożarze magazyn i odbudować zapas towarów, które dystrybuuje.   
   
4. Eko-Wital w czerwcu pracował nad wyposażeniem i zatowarowaniem nowego magazynu w 
Warszawie przy ulicy Staniewickiej 5. Spółka wprowadziła w ostatnim czasie aż 250 nowych 
produktów ekologicznych. W czerwcu do sprzedaży trafił ekologiczny nabiał owczy i kozi z Hiszpanii 
pod marką Cantero de Letur oraz produkty nabiałowe uznanej niemieckiej marki Andechser (jogurty i 
kefiry, sery oraz masło i mleko, produkty krowie i kozie) . W jej ofercie znalazły się również ekologiczne 
kawy z polskiej palarni Quba Caffe . Spółka rozszerzyła ofertę napojów bezmlecznych Ecomil o napoje 
0,5 litra i kosmetyków polskiej firmy OnlyBio.  
 
5. Spółka Eko-Wital uczestniczyła w Kongresie Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECP FOOD 360 i w 
spotkaniu Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. 
 
6. W czerwcu, w związku z zakończeniem umowny najmu, Organic  Farma Zdrowia zamknęła delikatesy 
we wrocławskim centrum handlowym Renoma. W stolicy Dolnego Śląska Spółka uruchomi we wrześniu 
nowy sklep wielkopowierzchniowy. Będzie to placówka, o powierzchni 500m2, w formacie "Organic 
market ekologiczny", a więc znacząco większa od dotychczasowych delikatesów, zaopatrzona w 
znacznie większą liczbę towarów i połączona z ekologicznym Bistro.  
  

 
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 14 sierpnia 2019 r. opublikowany zostanie raport za lipiec 2019 r.  
2. 14 sierpnia 2019 opublikowany zostanie raport kwartalny za drugi kwartał 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 czerwcu 2019r.  
 
15/2019 - Raport miesięczny za maj 2019r.- opublikowany 13 czerwca 2019r.  
16/2019 -  Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019r. - publikowany 25 czerwca 2019r.  
17/2019 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. - opublikowany 25 
czerwca 2019r.  
 
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w czerwcu 2019r.:  
 
 6/2019 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej- opublikowany 13 czerwca 2019r. 
7/2019 - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji przez porozumienie 
akcjonariuszy - opublikowany 13 czerwca 2019r. 
8/2019 - Spłata objętej rezerwą pożyczki wobec spółki - opublikowany 17 czerwca 2019r. 
 9/2019 - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji - opublikowany 24 
czerwca 2019r. 
10/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia 
S.A. w dniu 25.06.2019 roku - opublikowany 25 czerwca 2019r. 
11/2019- Otrzymanie odszkodowania z tytułu pożaru przez spółkę zależną Eko-Wital sp.z o.o. - 
opublikowany 26 czerwca 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 czerwcu 2019 roku Organic Farma Zdrowia prowadziła prace 
adaptacyjne w nowym obiekcie we Wrocławiu, w którym we wrześniu tego roku Spółka uruchomi na 
powierzchni 500m2 Organic market ekologiczny wraz z Bistro. 


