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Sprawozdanie Zarz4du
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2015 roku

WPROWADZENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Broad Gate Sp6lka Akcyjna (dalej: Grupa, lub Broad Gate)

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmuje:
. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
. bilans sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2015 roku, K6ry po stronie aktyw6w i pasywdw

wykazuje sumg: BB.B07.I01 zl;
. rachunek zysk6w i strat wykazujqcy stratg netto w kwocie: 2.516.164 zt;

' rachunek przeplyw6w pienigznych wykazujqcy wzrost Srodk6w pieniq2nych o kwotg:

109.481 zl;
' zestawienie zmian w kapitale w.lasnym wykazujqce stan kapitalu wlasnego w wysoko6ci

35.275.894 zl;
. informacje dodatkowq zawierajqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i wyja6nienia.

Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Broad Gate za rok obrachunkowy od dnia

1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku dokonala sp6tka pod firmq ,,WBS Audyt Sp. z o.o."
z siedzibq w Warszawie, wpisana do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

000099028.

1. Informacje og6lne o Grupie Kapitalowej:

1.1. Przedmiot dzialania
W 2015 roku, dzialalno6i Grupy Kapitalowej Broad Gate skupiala sig na zmianie strategii prowadzonej

dzialalnoSci. Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dzialalno6ciq operaryjnq sp6lki zaleznej od

sp6lki Broad Gate S.A. - ADVAG OOO na nowych rynkach jak min. optymalizacja upraw/ badanie
jako5ci gleby czy zarz4dzenie agroaktywami.

Grupa poprzez spdlkg zaleznq ADVAG Swiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzqdzania

agroaKywami, przez produkcjg olej6w wysokojako6ciowych (rzepak, slonecznik), badanie jakoSci

gleby, az do optymalizacji upraw, ADVAG 5wiadczy rdwniez uslugi m.in. w zakresie zarz4dzania
produkcjq rolnq i prowadzeniem gospodarstw rolnych na terenie Rosji (m.in. 10.000 ha gospodarstw

w Obwodzie Kaliningradzkim), transportu produK6w rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i

sprzeda2y do odbiorc6w kofcowych, w tym odbiorc6w z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto ADVAG

zajmuje sig r6wniez po6rednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

1.2. Struktura Grupy Kapitalowej
Podmiotem dominujqcym w grupie jest Broad Gate Spdlka Akcyjna (dalej: Spdlka lub Emitent):

Pelna Nazwa Broad Gate Sp6lka Akcyjna

Siedziba: ul. Bagno 2lok2t2 00-112 Warszawa

Sqd Rejestrowy Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

Podstawowa dzialalno56 Handel, uslugi, dzialalno6i firm centralnych

Czas trwania Nieoznaczonv

NIP 701-008-65-15

REGON 141003573

Kapital zakladowy Kapital zakladowy na dzieri 31 grudnia 2014 roku wynosil L,227.504,80,

Dane kontaktowe e-mail:

31 maja 2016



Sprawozdanie ZarzEdu
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2015 roku

Zarz4d Sp6lki Broad Gate S.A.
W okresie sprawozdawczym sklad Zarzqdu nie ulegl zmianie. Na dzieri publikacji niniejszego

sprawozdania w sklad organ6w wchodzily nastqpujEce osoby:

Alec Fesenko Prezes Zarzadu

Rada Nadzorcza Broad Gate S.A.
W okresie sprawozdawczym sklad Rady Nadzorczej nie ulegl zmianie. Obecni Czlonkowie Rady

Nadzorczej Spdlki powolani zostali do sprawowania funkcji czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki w dniu

28 lipca 2014 roku na mocy uchwaly nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca

2014 roku.

Na dzie6 publikacji raportu sklad Rady Nadzorczej Sp6lki przedstawia siq nastgpujqco:

Victor Semenov Czlonek Rady Nadzorczej

Wade Barnes

Brett Duffy

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Przemyslaw Kowalewski Czlonek Rady Nadzorczej

John Shmorhum Czlonek Rady Nadzorczej

Grupa Kapitalowa

Na dzierl 31 grudnia 2015 roku w sklad Grupy Kapitalowej Emitenta wchodzq sp6lki pod firmq:

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, t43420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul, Ilinckowo, bud, 8/409

Dane Rejestrowe Rosyj ski Kraj owy N u me r Rej est raqi ll07 7 466It499

Podstawowa dzialalnoSc Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolna

Posiadany udzial 1000/o

Charakter powiazania Jednostka zale2na

Dane kontalGowe Tel,+7 (49s) 6sL-62-34
Fax+7 (495) 651-52-33

www,aovag,ru

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Reiestrowe Rosyiski Kra'iowv Numer Re'iestracii 1155024000328

Podstawowa dzialalno66 Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadany udzial 100%

CharalGer powiqzania Jednostka zale2na

Dane kontaktowe Tel.+7 (495) 65t-62-34
Fax+7 (495) 651-62-33
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www,aovag,ru

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

Siedziba Federada Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud, 8/409

Dane Rejestrowe Rosy ski Krajowy N u mer RejestraQi ll57 7 4638882 1

Podstawowa dzialalno5e Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadany udzial 100%

CharalGer powiqzania Jednostka zale2na

Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 651-62-34
Fax+7 (495) 651-62-33

www,aovag.ru

Na dzieri publikacji rapoftu w sklad Grupy Kapitalowej Emitenta wchodzq sp6lki pod firmq:

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, L43420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Rejestrowe Rosy ski Krajowy N u mer Rej estracj i 1 1 55024000328

Podstawowa dzialalnoSe Rolnictwo oraz usluqi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadany udzial 100%

Charakter oowiazania Jednostka zale2na

Dane kontaktowe Tel.+7 (495) 651-52-34
Fax+7 (495) 651-62-33

www,a0vag,ru

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

Siedziba Federada Rosyjska, t43420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Rejestrowe Rosyi ski Kraiowy N u mer Reiestracii lL57 7 4638882 1

Podstawowa dzialalnoS€ Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjg rolnq

Posiadany udzial 100o/o

Charalrter powiazania Jednostka zale?na

Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 65r-62-34
Fax+7 (495) 651-62-33

www.aovaq,ru

l.3.Informacje na temat akcjonariuszy Grupy Kapitalowej
Na dzieri 31 grudnia 2015 roku akcjonariuszami Broad Gate S,A,, czyli gt6wnej sp6lki Grupy
Kapitalowej, posiadajEcymi akcje reprezentujEce ponad 5 proc. kapitalu zakladowego, byli:

Lp Dane akcjonariusza

Cellestis Limited

Pozostali

Liczba akcji
(w szt.)

L0.24L.932
2.033.1 16

Udzial w kapitale tt)_i. ,

-_r,r_,r^..^,* uoztat w gfosacn
zakladowym

(w proc.)
"--(w-uoc') 

\YY P'vL",

83,44 83,44

19_s-.6--*--*_"*t_6f9"
100 100

31 maja 2016
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Sprawozdanie ZaftEdu
z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej

w 2015 roku

Sp6lka Broad Gate S.A, powstala w wyniku przeksztalcenia sp6lki Broad Gate sp, z o.o. z siedzibE

w Warszawie na podstawie Uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Broad Gate sp. z o,o.

w sprawie przekztalcenia, K6ra podjqta zostala w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Przed

pzeksztalceniem, o K6rym mowa powy2ej, kapital Sp6lki wynosil 50.000,00 zl i dzielil sig na 1,000

udzial6w o r6wnej warto6ci nominalnej, W dniu 29 kwietnia 2010 roku kapital zakladowy Sp6lki, na

mory Uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tego samego dnia, wzr6sl do 256,780,00 zl i

dzielil sig na 2.567,800 akcji serii A o warto5ci nominalnej 0,10 zl ka2da, Wpis nowej wysoko6ci

kapitalu zakladowego Sp6lki do rejestru przedsigbiorc6w KRS nastqpil 1 lipca 2010 roku. W dniu 25

stycznia 2011 roku postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m.st, Warszawy w Warszawie, XII Wydzial

Gospodarczy zarejestrowano podwyzszenie kapitalu zakladowego Sp6lki o kwotg 28.531,00 zl,, tj. do

kwoty 2.596.331,00 zl poprzez emisjg 285.310 akcji na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,10

zlotych ka2da. W dniu 14 wrze6nia 2011 roku postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego zarejestrowano podwy2szenie

kapitalu zakladowego Sp6lki o kwotq 108,860,50 zl., tj. do kwoty 394.777,50 zl poprzez

emisjg 580.000 akcji na okaziciela serii C oraz emisjq 508.605 akcji na okaziciela serit D o wafto6ci

nominalnej 0,10 zlotych ka2da,

W dniu 30 czerwca 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie podjglo uchwalg nr 14 w sprawie

podwy2szenia kapitalu zakladowego Sp6lki poprzez emisjg akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spdlki,

Na mocy postanowief uchwaly, o K6rej mowa powy2ej, walne zgromadzenie podwyzszylo kapital

zakladowy Sp6lki o kwotq nie wiqkszq ni2 833,333,30 zl, tj. z kwoty 394.t71,50 zl do kwoty nie

wiqkszej ni|I.227.504,80 zl. Podwyzszenie kapitalu zakladowego Spdlki nastqpilo w drodze emisji nie

wigcej niz 8,333,333 akcji na okaziciele serii E. Zgodnie z upowa2nieniem zawartym w uchwale nr 14

wafnego zgromadzenia Sp6lki z dnia 30 czerwca 2014 roku, o kt6rej mowa powy2ej, Zarzqd Sp6lki

w dniu 18 lipca 2014 roku podjql uchwalg okre5lajqcq cenq emisyjnq akcji zwyklych na okaziciela serii

E na poziomie 3,00 zl za jednE akcjg. Jednocze6nie informujqc, i2 akcje serii E w liczbie 8,333,333

zostanq zaoferowane do objgcia sp6lce Cellestis Limited z siedzibq w Republice Cypryjskiej, co pozwoli

na skompensowanie wierzytelno6ci przyslugujqcych Cellestis Limited wobec Sp6lki $tulem sprzedazy

udzial6w ADVAG OOO z siedzibq w Federacji Rosyjskiej. Rejestracja podwy2szenia kapitalu

zakladowego, o kt6rym mowa powyzej, nastqpila w dniu 2 pa2dziernika 2014 roku na mocy

postanowienia Sqdu Rejonowego dla m, st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sqdowego.

Kapital zakladowy na dzieri 31,12,2015 r. wynosil 1.227.504,80 zl i dzielil sig na:

1/ 2.567.800 akcji zwyklych na okaziciela serii A o wartoSci nominalnej 0,10 zl ka2da

21 285.370 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,70 zl ka2da

3/ 580.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C o warto5ci nominalnej 0,10 zl ka2da

4/ 508.605 akcji zwyklych na okaziciela serii D o warto6ci nominalnej 0,10 zl kazda

5/ 8.333.333 akcji zwyklych na okaziciela serii E o warto6ci nominalnej 0,10 zl ka2da

2. Informacje o stanie finansowym Grupy Kapitalowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
(zaokrqglone do pelnych zlotych)

Dane na Dane na Dane na Dane na
koniec 2015 koniec 2014 koniec 2015 koniec 2014

roku roku roku roku

w PLN w PLN w EUR w EUR

Przychody netto ze sprzeda2y

Koszty dzi alalno6ci operacyj nej

Pozostale przychody operacyjne

87 445 077

85 500 569

19 674 3r5

63 091 926

59 370 801

7 735 t9t

20 895 880 15 050 255

20 43r 244 14 r720L0

470t375 1 846 416

31 maja 2015 Strona 5



Sprawozdanie Zarzqdu
z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej

w 2015 roku

Pozostale koszty operacyjne

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zyskl(strata) brutto

Zyskl(strata) netto

Przep pienig2ne netto z dzialalnoSci
operac)!neJ
Przeplywy pieniq2ne netto z dzialalno5ci
inwestycynej
Przeplywy pieniq2ne netto z dzialalno6ci
finansowej

Ak$wa trwale

Aktywa obrotowe

Kapitaly wlasne

Zobowiqzania i reze na zobowiqzania

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

WartoSi ksiggowa kapital6w wlasnych na
jednq akcjq (w zl,)
Zysk (strata) za okres na jednq akcjq (w zl.)

Srednia wa2ona liczba akcji na dzieri
bilansowy

19 650 505 13 t62705

2L89375 2647 738

3 182824 1 388 110

-2 311 450 -I 51224r

-25t6 L64 -662840

4 695 686 3 L4r982

523t73 532024

750 558 33t 347

-552344 -360977

-601 253 -L58222

-1 230 488 -389 688-5 r49 347

2 844 035

-1 532 518

458 659 679 6lI

315 098

109 483

539 403L3L8622 225972r

30 922 442 35 8s2 330 7 256 234 I 4lt 499

57 884 660 60 817 571 13 583 165 14 565 339

35 275 894 38 333 149 I 277 8t2 9 212706

53 531 208 57 7L0 r43 12 561 588 13 835 050

49 497 705 52547 976 11 615 090 t26707t2

2,87 3,t2 0,67 0,73

-0,05 -0,03-0,20

12275 048

-0,L2

5 517 057 L2275 048 5 5L7 057

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszej tabeli przeliczone zostaly na EURO wedlug nastqpujqcych zasad:

1. poszczegdlne p aktyw6w i pasyvvdw - wedlug iredniego kursu ogloszonego przez NBP na dziei 31.12.2014 (4,2623 zl

/ EURO) oraz na dziei 31.12.2015 (4,2615 zl / EURO),

2. poszczegdlne pozycje sprawozdania wynikajEce z rachunku zysktiw i strat - wedlug kursu stanowiqcego Sredniq

arytmetycznE irednich kurs6w ustalonych przez NBP na ostatni dziei ka2dego zakohczonego miesiqca okresu sprawozdawczego

- odpowiednio 4,1893 zl / EURO na dziei 31.12.2014 oraz 4,1848 zl / EURO na dzieh 31.12.2015.

2.1. Struktura aktyw6w i pasyw6w

StruKura bilansu
Dane na koniec Dane na koniec

2015 roku 2014 roku

AKTYWA

Aktywa trwale

AlGywa obrotowe

SUMA AKTYWOW

PASYWA

Kapital wlasny og6lem

Zobowiqzania razem w tym:

35o/o

55o/o

100%

40o/o

600/o

4o/o

3o/o

92o/o

100o/o

37o/o

630/o

100%

4oo/o

60%

4o/o

5o/o

9to/o

100o/o

Reze na zobowiqzania

Zobowiqzan ia dlugoterminowe

Zobowiaza n ia kr6tkoterm inowe

SUMA PASYWOW

2.2. P ozy cje pozabi Ia nsowe
Broad Gate S.A. dokonal porgczenia jako gwarant do umowy kreilytowej ze Spdlkq AdvagAgri Export

Ltd. Umowa pozyczki No10001519 z dnia 10.02.2015 r, w wysoko6ci 120.000.000,00 RUB na okres do

dnia8.27.2016 r. Umowa gwarancji No10001519 z dnia 10.02.2015 r.

31 maja 2016 Strona 6



Sprawozdanie Zarzqdu
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2015 roku

3. Komentarz do wynik6w Grupy Kapitalowej ujawnionych w skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym za okres od l stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzeda?y Grupy Kapitalowej Broad Gate S.A. w 2015 roku

wyniosly 87.445.077 zl, co stanowi 39olo wzrost w por6wnaniu do 2014 roku. Wigkszo6d przychoddw

zostala wygenerowana przez spdlki zale2ne Advag OOO (1I077466t1499) i Advag OOO

(1155024000328) - w 2075 roku przychody sp6lek zaleznych, przed uwzglgdnieniem korekt
konsolidacyjnych stanowily blisko 85% pzychoddw netto ze sprzeda2y Grupy.

Koszty dzialalno6ci operacyjnej wynosily 85.500.669 zl, co pozwolilo Grupie zanotowai zysk ze

sprzeda2y na koniec 2015 roku w kwocie L944.408 zl. Osiqgnigty wynik oznacza, 2e Grupa realizuje

rentowno66 sprzeda2y kztaltujqcq sig na poziomie bliskim 3%,

Wynik na pozostalej dzialalno6ci operacyjnej wykazal zysk w kwocie 23,809 zl, Jednocze6nie, wynik na

dzialalno6ci finansowej wykazal stratg na poziomie 993.448, w zwiqzku z poniesionq strata ze zbycia

inwestycji w wysoko6ci 1,807,826 zl. W konsekwencji powyzsztlch zdarze6, Grupa Kapitalowa poniosla

stratq netto za 20L5 rok w wysokoSci 2.516.764 zl. Na jej wysoko6i wplyw mialy m.in" wysokie

koszty finansowe Advag OOO na skutek naliczenia ujemnych rdznic kursowych oraz naliczenie odpisu

amortyzacyjnego od warto5ci nabytych udzial6w sp6lki.

Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitalowej na dzief 31.12.2015 roku wyniosla

88.807,101 zl, wobec 96,669,896 zl na koniec 2014 roku.

4. Zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalno66 Grupy Kapitalowej

Poni2ej wskazano zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalno6i Grupy Kapitalowej, jakie nastqpily

w 2015, a tak2e kt6re nastqpily po dniu bilansowym:

Data Zdarzenie

16 kwietnia 2015 r. W Federacji Rosyjskiej utworzono sp6lkg Broad Gate OOO (,,Sp6lka') z

siedzibq w Moskwie. W Sp6lce Emitent objql 100o/o kapitalu zakladowego

o warto6ci nominalnej 10.000 rubli rosyjskich, Sp6lka zostala

zarejestrowana w jednolitym rejestrze paristwowym os6b prawnych pod

numerem 7157746388821 w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Docelowq dzialalno5ciq Broad Gate OOO bgdzie zarzqdzanie zakladem
produkcyjnym wytwarzajqcym wysokojako6ciowy olej slonecznikowy i

rzepakowy. Optymalizacjq kosztdw wytwarzania oleju zapewniq umowy z
Advag OOO na dostawq nasion sluzqcych do produkcji. Planowany model
biznesowy ma na celu konsolidacjg dzialalnoSci biznesowej wewnqtrz Wupy
kapitalowej Emitenta, co w ocenie Zarzqdu zapewni zwiqkszenie
przychod6w grupy.

11 czerwca 2015 r. W dniu 10 czerwca 2015 roku sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO
podpisal umowq z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group

of Companies Sodrugestvo) z siedzibq w Kaliningradzie na terytorium Rosji

na dostawq 11,000 ton wysoko oleinowego oleju rzepakowego. Warto66
przedmiotu umowy wynosi 3.747.000 euro.

Sodrugestvo-Soya Closed Joint-Stock Company jest rosyjskq sp6lka z grupy

Sodrugestvo, kt6ra jest jednym najwigkszych 5wiatowych grup firm z
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bran2y rolno-przemyslowej. Dzialalno6i Sodrugestvo-Soya Closed Joint-
Stock Company skupiona jest przede wszystkim na przetw6rstwie soi i

rzepaKu,

11 czenryca 2015 r. W Federacji Rosyjskiej utworzono sp6lkq Advag OOO (,,Sp6lkal z siedzibq

w Archangielskoje w obwodzie Moskiewskim, W Sp6lce Emitent objql 100%

kapitalu zakladowego o wafto6d nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Sp6lka

zostala zarejestrowana w jednolitym rejestze paristwowym os6b prawnych

pod numerem 1155024000328.

Docelowq dzialalno6ciq Advag OOO bqdzie zarzqdzanie agroaktywami,
przez produkcjq olej6w wysokojakoSciowych (nepak, slonecznik) w rejonie

Wolgi i Uralu. Sp6lka ma takq samq firmg jak wchodzqca juz w sklad grupy

kapitalowej sp6lka Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestae
pafstwowym os6b prawnych pod numerem 1I077466LI499, Jednak2e sq to
dwa odrgbne podmioty wpisane do rejestr pod innymi numerami.

Tworzenie kolejnego podmiotu ma na celu bardziej sprawne zarzqdzie

dzialalno6ciq w poszczeg6lnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednak2e

majqc na uwadze budowanie znaczenia marki zachowana nazwq Advag.

12 sieronia 2015 r. W dniu 12 sierpnia 2015 roku Emitent podpisal z Provence Huiles S.A,,

sp6lkA prawa francuskiego, umowq, na podstawie K6rej sprzedal wysoko

oleinowy nierafinowany olej slonecznikowy, Dokladna wartoSi przedmiotu

umowy zostanie okre6lona na podstawie szczeg6lowych zam6wie6, przy

zalo2eniu, 2e makymalna warto6i kontraktu wyniesie 2,800,000 dolar6w

amerykariskich.

Provence Huiles S.A. jest jednym z lider6w produkcji rafinowanych olej6w
na rynku Europejskim.

17 sierpnia 2015 r. W dniu 17 sierpnia 2015 roku Emitent podpisal z Advag AgriExport OOO,

sp6lkq prawa rosyjskiego, umowq, na podstawie kt6rej kupil wysoko

oleinowy nierafinowany olej slonecznikowy. Dokladna warto6i przedmiotu

umowy zostanie okreSlona na podstawie szczegdlowych zam6wie6, przy

zalo2eniu, ze maksymalna warto5i kontraKu wyniesie 2,700,000 dolar6w

amervkariskich.

26 sierpnia 2015 r, W dniu 26 sierpnia 2015 roku sp6tka zale2na od Emitenta, Advag OOO,

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod

numerem 1155024000328 podpisala aneks do umowy z Closed loint-Stock
Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), o
zawarciu kt6rej Emitent informowal rapotem EBI nr 912015 w dniu 11

czerwca 2015 roku, W wyniku podpisania aneksu podwy2szono

dotychczasowq ilo56 dostaw wysoko oleinowego oleju rzepaku z 11.000 ton
na 15.000 ton oraz zmieniono warto6i kontraktu, K6ra po podpisaniu

aneksu wynosi ponad 4.477.000 euro.

2 waeSnia 2015 r, W dniu 26 sierpnia 2015 roku sp6tka zale2na od Emitenta, Advag OOO

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod

numerem 1155024000328 podpisala umowg ze sp6lkq "TATAGRO" Limited

Liability Company Russia, Tatarstan, 422060, Respublika TATARSTAN, pgt.

BOGATYE SABY, ul. STROITELEY, d.-2,na mocy kt6rel Spdlka zale2na

nabqdzie 13.000 ton wysoko oleinowego zepaku o szacowanej o wartoSci

4,000,000 EUR. Wysoko5i nabytego rzepaku mo2e ulec zmian w granicach
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Takup rzepaku zwiqzany jest z realizacjq kontraktu z Closed Joint-Stock

Company Sodrugestvo-Soya

4 wrze6nia 2015 r. W dniu 4 wrzeSnia 2015 roku sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO,

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym osdb prawnych pod

numerem 71077466It499 podpisala umowq z Cargill OOO

(MOLODYOZHNAYA STREET 10, EFREMOV,, TULSKAYA OBLAST, RUSSIA,

301847), na podstawie kt6rej Sp6lka dostarczy do ko6ca roku bie2qcego

5,000 ton (MT) wysoko oleinowego oleju slonecznikowego,

Warto6i kontraktu szacowna jest na okolo 4,500.000 dolar6w

amerykariskich.

16 wrze6nia 2015 r. Emitent oraz sp6lka zaleina od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w
jednolitym rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem

L15774638882I ("Sp6lka") rozpoczqly negocjacje w sprawie nabycia

zakladu pzetw6rstwa ro5lin wysoko oleistych, znajdujqcego siQ w

centralnej Rosji. Obecna moc produkcyjna zakladu to 80.000 ton (MT)

rocznie,

Szacunkowa warto6i transakcji moze wynie66 okolo sze6ciu milion6w
dolar6w amerykariskich, Emitent zal4ada, 2e rozliczenie transakcji nastqpi

zar6wno w formie got6wkowej, jaki i w formie bezgot6wkowej, Strony
planujq zakohczrl( negocjacje do korica 2015 roku,

13 listopada 2015 r, Emitent poinformowal, i2w sierpniu 2015 roku mniejszo5ciowy udzialowiec

dokonal zwrotu posiadanych udzial6w w Advag OOO (sp6lka

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod

nLrmerem 7704760917), Zgodnie z prawem rosyjskim zwr6cone udzialy

zostaly rdwno podzielone pomigdzy dotychczasowych udzialowc6w, w
efekcie czego sp6lka Broad Gate S,A zostala jedynym udzialowcem
posiadajqcym 100o/o kapitalu zakladowego Advag OOO (7704760917),

Powy2sza transakcja miala na celu przygotowanie sp6lki Advag OOO

(7704760977) do nabycia zakladu przetw6rstwa ro6lin wysoko oleistych,

znajdujqcego siq w centralnej Rosji.

27 listooada 2015 r. W dniu 27 listopada 2015 roku Emitent podpisal z Kamani Oil Industries
PVT. LTD umowq, na podstawie K6rej sprzedal 220 (plus/minus 10 %)
wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego. Cena jednej

tony metrycznej wynosi 1,030 fieden tysiqc trzydzie6ci) dolar6w

amerykariskich.

WartoSd kontraKu szacowna jest na okolo 226.600 dolar6w

amerykahskich.

11 grudnia 2015 r. W dniu 11 grudnia 2015 roku Emitent podpisal z Advag AgriExport OOO,

sp6lkq prawa rosyjskiego (,,Sp6lkaJ, umowq/ na podstawie K6rej kupil
wysokooleinowy nieraflnowany olej slonecznikowy. Dokladna warto66
przedmiotu umowy zostala okre6lona na podstawie szczeg6lowych

zam6wie6, zgodnie z Kdrymi Emitent- kupil 220 (plus/minus 10 %) ton
metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego.

Cena jednej tony metrycznej wynosi 1.007 (jeden tysiqc siedem) dolar6w
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amerykafskich.

Warto56 kontraktu szacowana jest na okolo 22L540 dolar6w

amerykaiskich.

19 stvcznia 2076 r. W dniu 19 stycznia 2016 roku Emitent podpisat z wiodqcym producentem

nasion - NUSEED EUROPE Ltd, umowg, na podstawie K6rej kupil nasiona

slonecznika bogate w kwas oleinowy w celu ich dystrybucji na terenie Rosji

i Ukrainy.

Dokladna warto6i przedmiotu umowy zostanie okre6lona w momencie

dostawy, jednak2e maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy kwoty

700.000 (siedmi uset tysiecy) dolar6w amerykaf skich.

13 sWcznia 2016 r. W dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. Emitent podpisal umowy, na mocy, K6rych

udzielil sp6lce zale2nej Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w
jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod numerem

1155024000328, po2yczek na lqcznq kwotg w wysoko6d 2.614,000 USD

(slownie: dw6ch milion6w szeSciuset czternastu tysigcy dolar6w

amerykariskich) na okres do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oprocentowanie pozyczek zostalo ustalone w wysoko5ci tlo/o w stosunku

rocznvm.

11 luty 2016 r. W nawiqzaniu do raportu EBI nr 2Il20t5 Zarzqd Broad Gate S,A.

informuje, iz Emitent oraz sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO,

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod

numerem t157746388821 zakoficzyly negocjacje w sprawie nabycia

zakladu przetw6rstwa ro5lin wysoko oleistych, znajdujqcego siq w

centralnej Rosji.

Negocjacje a w szczeg6lno6ci wyniki przeprowadzonego due diligence nie

byly satysfakcjonujqce, co spowodowalo konieczno6i odstqpienia od

nabycia za klad u przetwdrstwa ro6l i n olei stych.

Larz4d Emitenta nie wklucza prowadzenia dalszych aktywnych poszukiwaf

mozliwoSci nabycia podobnych aKyw6w w przyszlo5ci. Informacje o

podjgciu ewentualnych negocjacji bgdq przekazywane niezwlocznie w
formie raport6w biezqcych

15 lu$ 20L6 r. Emitent informuje, i2 podpisala umowq z Emirates Reflning Company Ltd,

na podstawie kt6rej zbyla 250 ton wysoko oleinowego oleju

slonecznikowego, Warto5i kontraktu wynosi 245,000 dolar6w
ameryka6skich.

16 luty 2016 r. W dniu 15 lutego 2016 roku Emitent podpisal umowQ z Fairstock

Enterprises Ltd, na podstawie kt6rej Emitent nabyl 250 ton wysoko

oleinowego oleju slonecznikowego. Warto6i kontraKu wynosi 240,000

dolardw amerykafskich.
3 marca 2016 r. Emitent rozpoeql negocjacje w sprawie spzeda2y sp6lki zale2nej Advag

OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze paristwowym os6b
prawnych pod numerem 7704760917), Potencjalnym nabywcq jest ADVAG

Asset Management OOO, Ustalona wstqpnie cena sprzeda2y jest r6wna

wafto6ci ksiggowej Advag OOO.
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5. Informacje na temat stosowania zasad ladu korporacyjnego

Od czasu kiedy akcje Sp6lki Broad Gate S,A. sE przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, tj, od dn.

24 stycznia 20lI r., wigkszo5i zasad ladu korporacyjnego wskazanych w zbiorze ,,Dobre PraKyki

Powodem po szej decyzji sq zadowalajqce wyniki finansowe drugiej
sp6lki Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestze
pafstwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030) oraz chg6

ograniczenia ryzyka, na kt6re nara2ony jest Emitent w zwiqzku z istnieniem

zobowi qza 6 poprzed ni ch wla5ci ci el i Adva g OOO (77 047609 17).

3 marca 2076 r. Emitent planuje rozpoczgcie prowadzenia dzialalno5ci na rynku ukrai6skim,

K6ry jest nie mniej perspektywiczny ni? rynek rosyjski. W celu realizacji

powy2szego zalo2enia Emitent zamierza nabyi 90o/o udzial6w w sp6lce

ADVAG Ukraine, Udzialy bede prawdopodobnie nabywane po cenie

nominalnej tj. 900 UAH,

Zarzqd szacuje, ze w pierwszym roku dzialalno6ci na rynku ukrairiskim uda

sig podpisai umowy kontraKacji z producentami rolnymi i sprzedad im

3.000 jednostek nasion slonecznikowych,

11 marca 2016 r. W nawiqzaniu do raportu EBI nr 9l20t6Zarz4d Broad Gate S,A, informuje,

i2 z sukcesem zakonczyl negocjacje w sprawie sprzedazy sp6lki zale2nej

Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym

os6b prawnych pod numerem 7704760917). W konsekwencji Emitent w
dniu dzisiejszym zbyl wszystkie posiadane udzialy Advag OOO za cenq

37.500.000 zl. Termin platno5ci ustalono do dnia 31 lipca 2016 roku, Cena

zostanie zaplacona got6wkq lub instrumentami finansowymi. Nabywcq jest

ADVAG Asset Management OOO,

11 maja 2076 r. ZarzEd Broad Gate S.A. ("Sp6lka", ,,Emitent) w nawiqzaniu do rapodu EBI

nr 312076 informuje, iz Emitent podpisal aneksy do um6w po2yczek

2.614.000 USD dla spdlki zaleznej Emitenta - Advag OOO, na mocy kt6rych

to anek6w zmianie uleglo oprocentowanie po2yczek, Obecnie

oprocentowanie po2yczek zostalo ustalone na 0olo w stosunku rocznym.

11 maja 2016 r. Zarzqd Broad Gate S.A. ('EmitentJ informuje, iz podpisal z Emirates

Reflning Company Ltd, sp6lkq prawa Zjednoczonych Emirat6w Arabskich

umowq, na podstawie kt6rej sprzedal wysokooleinowy nierafinowany olej

slonecznikowy. Dokladna wartoSd pzedmiotu umowy zostala okreSlona na

podstawie szczeg6lowych zam6wie6, zgodnie z kt6rymi Emitent sprzedal

280 (plus/minus 5 %) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego

oleju slonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 950

(dziewiq6set pigidziesiqt) dolar6w amerykafskich. WartoS6 kontraktu
szacowana jest na okolo 266,000 (dwie6cie sze6ddziesiqt sze6i tysiqry)
dolar6w amerykafskich.

11 maja 2016 r. Zarzqd Broad Gate S.A, ("Emitentt informuje, i2 w dniu 10 maja 2016 roku
podpisal z Advag AgriExport OOO, sp6lkq prawa rosyjskiego, umowg na

podstawie kt6rej kupil wysokooleinowy nierafinowany olej slonecznikowy.

Dokladna warto6i przedmiotu umowy zostala okreSlona na podstawie

szczeg6lowych zam5wieri, zgodnie z ktdrymi Emitent kupil 280 (plus/minus

10 o/o) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju

slonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 940 (dziewigiset

czterdzie6ci) dolar6w amerykariskch. WartoSi kontraktu szacowana jest na

okolo 263.200 dolar6w amerykariskich.
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Sp6lek Notowanych na NewConnect" byla przestrzegana zar6wno przez Sp6lkg, Grupg jak i jej
Organy. CzqS( zdaneh objgtych katalogiem dobrych praktyk nie wystqpila w 2015 roku, dlatego

Emitent nie odnosi siq do ich stosowania lub nie stosowania,

Zasada nr 1.

,,9ptilka powinna prowadzi( pzejrzyst4 i efektywnq poliUke informacyjnq, zardwno z wykorzystaniem

tradycyjnych metod, jak i z u2yciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych nazqdzi komunikacji
zapewniajqcych szybkoii, bezpieczefistwo oraz szeroki i interaktywny dostqp do informacji. Sptilka,
korzystaj4c w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewni( odpowiedniE komunikacjq z
inwestorami i analitykami, wykorzystujqc w tym celu rdwnie2 nowoczesne metody komunikacji
internetowej umozliwiad transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowai przebieg obrad i upubliczniai go na stronie internetowel:."

Z uwagi na obecnq struKurg akcjonariatu Sp6lki oraz koszty zwiqzane z pelnym zastosowaniem

zasady numer 1, zbioru ,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect" obrady Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku nie byly transmitowane z wykorzystaniem sieci

Internet, W przypadku zaistnienia nowych okolicznoSci Tarzqd ponownie rozwa2y krruestig stosowania
wymienionej zasady.

Zasada nr 3.2.

,,Opis dzialalnoici emitenta ze wskazaniem rodzaju dzialalnoici, z kfuirej emitent uzyskuje najwigcej
przychodtiw."

Na stronie internetowej Sp6lki nie jest zamieszczona informacja o dzialalno6ci, z kt6rej Emitent

uzyskuje najwiqkszy przych6d, jednak2e informacja ta po6rednio wynika z publikowanych przez

Sp6lkq, tak2e za pomocE strony internetowej raport6w okresowych,

Zasada nr 3.3,

,,Sptilka prowadzi korporacyjn4 stronq internetowq i zamieszcza na niej opis rynku, na kfuirym dziala
emitent, wraz z okrelleniem pozycji emitenta na tym rynku."

Broad Gate S,A. prowadzi strong korporacyjnq, na K6rej zmieszczony zostal og6lny opis rynku, na

kt6rym dziala Emitent, a tak2e sp6lki zale2ne, jednak z uwagi na specyficzny charakter rynku
zdefiniowanie bezpoSredniej konkurencji nie jest mozliwe, a tym samym niemozliwe jest okre6lenie
pozycji rynkowej zar6wno Emitenta jak i sp6lek zaleznych,

Zasada nr 3,5

,,Sptilka prowadzi korporacyjnq stronq internetowq i zamieszea na niej powzrqte przez zarzqQ na
podstawie oiwiadczenia czlonka rady nadzorczej informacl:e o powQzaniach czlonka rady nadzorczej
z akcjonariuszem dysponujqcym akcjami reprezentujEcymi nie mniej ni2 5%o og6lnej liczby glosdw na
walnym zgromadzeniu sptilki.'

Sp6lka nie dysponuje aktualnymi o6wiadczeniami czlonk6w Rady Nadzorczej co do powiEzah z
akcjonariuszami reprezentujqcymi nie mniej ni2 5o/o og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu
Sp6lki.

Zasada nr 3.7.

,,Zarys plan6w strategicznych spdlki."
Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
jednak2e taka informacja jest przekazywana w rapodach,
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Zasada nr 11.

,,Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy wspdlpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien

organizowa1 p dostqpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami."

Sp6lka w 2015 roku nie zorganizowala wskazanej w powyzszej zasadzie liczby spotkaf z inwestorami,
analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na koszty organizacji spotkari, Zarzqd Sp6lki zamierza

organizowa6 otwafte spotkania z inwestorami, analitykami przedstawicielami medi6w stosownie do

bie2qcych potrzeb zainteresowanych oraz Sp6lki, O terminach wspomnianych spotkari, Sp6lka bgdzie

informowala rynek z odpowiednim wyprzedzeniem za po6rednictwem swojej strony internetowej,

Zasada nr 16.

,,Emitent publikuje raporty miesiqczne, w terminie 14 dni od zakofieenia miesiqca (...)"

W ocenie Tarzqdu zakres informacji zamieszczanych w rapoftach miesigcznych Sp6lka przekazuje do
publicznej wiadomo6ci w rapoftach okresowych, Jest to w ocenie Zarzqdu wystarczajqry spos6b

zapewnienia efektywnego dostgpu do informacji potrzebnych do oceny sytuacji Spolki oraz jej
funkcjonowania, bez konieczno6ci dublowania informacji poprzez przekazywanie ich w rapotach
miesigcznych.

6. Wskazanie czynnik6w razyka i opis zagroiefi

Ryzyko zwiqzane z kursem walutowym
Sp6lka realizuje transakcje zakupu i sprzeda2y towar6w oraz uslug stosujqc stawki w euro, dolarach

oraz w walucie krajowej. W zwiqzku z tym, jest ona nara2ona bezpo6rednio na ryzyko wahah

kursowych. Po uzyskaniu kontroli nad przedsigbiorstwem rosyjskim ADVAG ksztaltowanie sig kurs6w

walutowych (zwlaszcza relacji PLN/USD i RUB/USD) moze miei dodatkowy wplyw na wyniki Sp6lki ze

wzglqdu na notowanie zar6wno cen surowc6w i czg5ci cen produK6w w walucie amerykafskiej.

Ryzyko zwiqzane ze specyfikq prowadzenia dzialalno5ci na lynkach wschodnich
W roku sprawozdawczym Sp6lka posiadala podmioty zale2ne dzialajqcy na rynkach wschodnich -
m.in. na obszarze Rosji. Podmioty te sq w duzej mierze zale2ny od dzialaf podejmowanych przez

lokalnq administracjq. Sp6lka jest tak2e nara2ona na ryzyko zmian przepis6w prawa w szczeg6lno5ci

ale nie wylqcznie w zakresie prawa podatkowego.

Ryzyko stopy procentowej
Wynika z nara2enia aKualnego i prnlszlego wyniku finansowego Sp6lki oraz jej kapitalu na

niekozystny wplyw zmian st6p procentowych, Ryzyko to dotyczy Sp6lki, jako ze posiada ona po2yczki

udzielone i otrzymane generujqce przychody i koszty odsetkowe.

Ryzyko kredytowe
Jest to niebezpieczefstwo poniesienia straty w wyniku niesplacenia zobowiqza6 przez dlu2nika lub
kontrahenta. Obecne oraz przyszle ryzyko powstania straty na skutek nie wywiqzywania siq dlu2nika
(kontrahenta) z podjqtych zobowiqzaf wobec Sp6lki, lub jego dzialania niezgodnie z umowq lqczqcq

obydwie strony, Zaklada sig, 2e poziom strat z tytulu ryzyka kredytowego mo2e ulegad znaczEcym
zmianom w nastgpstwie zmian zewngtrznych, oraz warunk6w ekonomicznych. Istotnym czynnikiem

ryzykajest r6wnie2 koncentracja nalezno6ci i zobowiqzafi w ramach niewielkiej grupy podmiot6w,

Ryzyko plynno6ci
Obecna lub przyszla mo2liwo5i powstania straty na skutek brakJ mo2liwo6ci regulacji przez Sp6lkq
biezqcych platno6ci i zobowiqzari
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7. Przewidywany rozw6j Grupy Kapitalowej

Plany rozwojowe Sp6lki zwiqzane sq przede wszystkim z przejgciem oraz wsp6lpracE z rosyjskimi

sp6lkami zale2nymi. Nabycie oraz sprzedaiprzez Emitenta udzial6w ADVAG, utworzenie drugiej sp6lki

ADVAG oraz sp6lki Broad Gate OOO pozwolilo na rozszerzenie obszaru dzialalno6ci gospodarczej

Broad Gate S,A,, Spdlka bgdzie nie tylko uprawniona do dywidendy z $rtulu posiadanych udzial6w w

sp6lkach zale2nych, ale rdwnie2 bgdzie mogla Swiadczy6 uslugi zwiqzane z tym przedsigbiorstwem,

takie jak transpoft i logistyka na ternie Unii Europejskiej, po6rednictwo w zakupach i sprzeda2y

produkt6w rolnych, maszyn i urzqdzeh rolniczych, itp.

W 2015 roku sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestae
paristwowym os6b prawnych pod numerem 1157746388827 zakohevla negocjacje w sprawie nabycia

zakladu przetw6rstwa ro6lin wysoko oleistych, znajdujqcego sig w centralnej Rosji, Negocjacje, a w
szczegdlnoSci wyniki przeprowadzonego due diligence nie byly satysfakcjonujqce, co spowodowalo

konieczno56 odstqpienia od nabycia zakladu przetw6rstwa roSlin oleistych, ZarzEd Emitenta nie

wklucza prowadzenia dalszych aktywnych poszukiwai mo2liwoSci nabycia podobnych aktyw6w w
przyszlo6ci.

Sp6lka planuje r6wniez rozpoczgcie prowadzenia dzialalno6ci na rynku ukrai6skim, kt6ry jest nie mniej

perspektywiczny ni2 rynek rosyjski, W celu realizacji powy2szego zalo2enia Emitent zamierza naby(
90o/o udzial6w w sp6lce ADVAG Ukraine. Udzialy bgdq prawdopodobnie nabywane po cenie

nominalnej tj. 900 UAH.Zarzqd szacuje,2e w pierwszym roku dzialalnoSci na rynku ukraifskim uda sig

podpisai umowy kontraKacji z producentami rolnymi i sprzeda6 im 3.000 jednostek nasion

slonecznikowych.

8. Wainiejsze osi4gniqcia w dziedzinie badaf i rozwoju

Sp6lka nie prowadzila dzialalno6ci w dziedzinie badari i rozwoju.

9. Informacje o nabyciu akcji wlasnych

W okresie, za K6ry sporzqdzono sprawozdanie, Sp6lka nie nabyla akcji wlasnych,

10. Informacja o posiadanych oddzialach

Sp6lka nie posiada oddzial6w ani zaklad6w,

11. Przewidywana sytuacja finansowa

Grupa Kapitalowa nie zamierza publikowai prognoz na 2016 rok.

12. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk i sposob6w zabezpieczenia

Sp6tki przed nimi.

Ryzyko kredytowe - Sp6lka posiada na dziefi sprawozdawczy znacznq nalezno6i z \ttulu udzielonej

Fairstock Enerprise po2yczki, kt6rej saldo wynosilo 2 986 639,25 zl tj.765 589,00 USD wraz

z nafe2nymi odsetkami, po2yczka ta jest niezabezpieczona oraz posiada oprocentowanie stale
w wysoko6ci !2,5o/o. Monitorowanie splat pozyczki odbywa sig w ramach miesiqcznego raportowania

i kontroli wewngtznej rozrachunk6w, Po2yczkobiorca jest podmiotem w pelni wyplacalnym, stqd nie

ma nfzyka nieotrzymania przez Sp6lkg po2yczonej kvrroty wraz z odsetkami.

Ryzyko plynno6ci - Broad Gate, jako Sp6lka dzialajqcq na ryn-ku, nara2ona jest na utratg plynno6ci

finansowej rozumianej jako zdolno56 do regulowania swoich zobowiqzai w wyznaczonym terminie.
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Sp6lka zaruAdza swojq plynnoSciq poprzez bie2qce monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiqzaf

oraz prognozy przeplywdw pienigznych na najblizsze miesiqce.

Ryzyko stopy procentowej - wynikajqce z nara2enia aKualnego i przyszlego wyniku finansowego

Sp6lki oraz jej kapitalu na niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych. Spdlka finansuje swojq

dzialalno6i w du2ej mierze z kapitalu wlasnego oraz po2yczek otrzymanyclr, K6re udzielone zostaly na

stalq stopq procentowE. W 2015 roku Sp6lka splacila kredyt inwestycyjny w Alior Bank o zmiennym

oprocentowaniu opartym o stopq WIBOR 1M. Zatem, ekspozycja Sp6lki na ryzyko zmiany stopy

procentowej jest niska.

Ryzyko walutowe - Sp6lka reguluje swoje zobowiqzania oraz posiada nale2noSci i instrumenty

finansowe denominowane w walutach obcych, z K6rych najwigkszym jest nalezno6d wynikajqca z

udzielonej po2yczkiwrazz odsetkami w kwocie 765 589,00 USD. W zwiqzku z tym Sp6lka narazona
jest na bezpo6rednie ryzyko walutowe zwiqzane ze splatq tej2e po2yczki. W celu ograniczania ryzyka
walutowego Sp6lka na biezqco monitoruje kursy walut oraz skraca terminy pomigdzy realizacjq

danych transakcji w walutach ograniczajqc tym samym okres w jakim mogq zachodzii istotne zmiany

KUTSOWe.

W 2015 r. Sp6lka nie korzystala z 2adnych instrument6w pochodnych oraz nie stosowala

instrument6w zabezpieczajQcych, jednak2e nie wyklucza sig zastosowania zabezpieczei w przypadku

zmiany sytuacji przedsi gbiorstwa,

13. Informacje o badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitalowej i przeglqdzie sprawozdania finansowego Grupy Ka pitalowej

Badanie rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2015 pzeprowadzil WBS

Audyt sp z o.o, z siedzibq w Warszawie, tj. podmiot uprawniony do badania sprawozdafi finansowych.

14. Wynagrodzenie Zarzqdu i Rady Nadzorczej

Organ kwota netto w zl
Zanqd 768 443,19 zN

Rada Nadzorcza 0

Wynagrodzenie Zarzqdu zostalo wyplacone w spdlce Advag.

15. Inne transakcje z czlonkamiZarzqdu i Rady Nadzorczej

Organ kwota netto w zl
Zanqd 0

Rada Nadzorcza 0

16. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z \ftulu Swiadczenia uslug wobec Emitenta wynioslo w 2015

roku 25 000 zl netto.

17. OSwiadczenia

Tarzqd Broad Gate S.A. o5wiadcza,2e podmiot uprawniony do badania sprawozdafi finansowych WBS

Audyt sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie, dokonujqcy badania rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego za 201.5 roku zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, ze podmiot
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a takze biegli rewidenci dokonujEcy tego badania spelniali warunki do wyra2enia bezstronnej

i niezale2nej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiAzujAcymi

pftepisami i normami zawodowymi.

Zarzqd Broad Gate S.A. o5wiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy/ roczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za 2015 roku i dane por6wnywalne sporzAdzone zostaly zgodnie

z obowiqzujqcymi zasadami rachunkowoSci oraz, 2e odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny

i jasny sytuacje majqtkowq i finansowq Grupy Kapitalowej oraz jej wynik finansowy, a tak2e 2e roczne

sprawozdanie z dzialalno6ci Grupy kapitatowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiqgnigd oraz

sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyki zagro2e6.

Niniejsze zatwierdzono w dniu 31 maja 2016 roku do publikacji,

- Prezes Zarzqdu
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