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 2020r.:
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. Spółki Grupy Organic Farma Zdrowia przywróciły pełną działalność biurową.
Wcześniej większość pracowników wykonywało pracę zdalnie.
2. Spółka Eko-Wital wprowadził do oferty m.in. ekologiczne zamienniki serów miękkich
- wyśmienite produkty z orzechów nerkowca włoskiej marki Casa del Fermentino.
Firma poszerzyła również ofertę cenionych ekologicznych kozich i owczych jogurtów
Cantero de Letur, a także ofertę krajowych sezonowych ekologicznych owoców i
warzyw. Natomiast w sklepach Organic Farma Zdrowia można od czerwca nabyć
kiełbaski znanej już amerykańskiej marki Beyond Meat, które obok Beyond
Burgerów stały się przebojem handlowym.
3. Spółka Eko-Wital wsparła załogę Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
produktami ekologicznymi i bezglutenowymi.
4. Pracownicy sklepów i magazynu Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia byli
zaopatrywani w środki ochrony osobistej jak przyłbice, maseczki, żele antybakteryjne,
rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp.
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 2020r. opublikowany zostanie raport za lipiec 2020r.
2. 14 sierpnia 2020r. opublikowany zostanie Raport kwartalny skonsolidowany i
jednostkowy za II kw. 2020 roku.
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 2020r.:
18/2020 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję – opublikowany 29 czerwca
2020r.
17/2020 – Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. oraz tekst jednolity
Statutu – opublikowany 25 czerwca 2020r.
1

16/2020 - Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2020r. – opublikowany 25 czerwca
2020r.
15/2020 – Raport miesięczny za maj 2020r.- opublikowany 10 czerwca 2020r.
2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI w czerwcu 2020r.:
5/2020 – Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA Organic Farma
Zdrowia S.A. 25.06.2020r. – opublikowany 25 czerwca 2020r.
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:
Spółka prowadziła intensywne prace nad rozwojem sprzedaży internetowej oraz zakupów
w usłudze Click& Collect, Click&Drop oraz Click&Drive.
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