
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 

31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2015 r.: 

 
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. Sprzedaż za miesiąc lipiec 2015 r. osiągnęła 6,0 mln złotych, co stanowi 35% wzrostu 
w stosunku do sprzedaży w lipca 2014 r., która wyniosła 4,4 mln zł. 

2. W drugiej połowie lipca 2015 r. zakończyły się prace związane z przeprowadzką do nowego 
centrum logistyczno-magazynowego przy ulicy Fabrycznej 9B w Lesznie. Spółka przeniosła 

zapasy produktów gotowych do nowej lokalizacji, w przyszłości Zarząd planuje także zmianę 
siedziby Spółki na Leszno. Adres ul. Fabryczna 9B, 05-084 Leszno jest obecnie adresem 

korespondencyjnym Spółki. 

3. W lipcu 2015 r. Spółka rozbudowała i doposażyła sieć teleinformatyczną w centrum 
logistyczno-magazynowego, co zdecydowanie poprawi jakość i wydajność pracy. 

4. W lipcu 2015 r. ukończono prace nad nową wersją portalu „Gotuj w stylu eko” 
http://gotujwstylueko.pl/, który zapewnia wyświetlanie reklam produktów dystrybuowanych 

przez Bio Planet pod zamieszczonymi w portalu przepisami. 

5. W lipcu 2015 r. Spółka wprowadziła do swojej oferty i rozpoczęła dystrybucję produktów 
marki Cocomi (producent Sri Lanka), takich jak woda, mleko, śmietana kokosowa.  

 
 

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 września 2015 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2015 r. 

 

 
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem.  
 

1. Raporty EBI:  

1. 14/2015 Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2015 r. - 
opublikowany dnia 14 lipca 2015 r. 

2. 15/2015 Uruchomienie nowego centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło 
Błonia (województwo mazowieckie) - opublikowany dnia 22 lipca 2015 r. 

2. Raporty ESPI:  
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie. 

 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, 
miała miejsce w okresie objętym raportem:  

 
W lipcu 2015 r. zakończono prace związane z budową centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet 

w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie), tym samym Spółka wykorzystała w całości środki 

pozyskane w grudniu 2014 r. z emisji akcji serii C. 


