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Sprawozdanie ZaEAdu
z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej

w 2016 roku

WPROWADZENIE

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

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmuje:

' wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
. bilans sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2016 roku, K6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje sumq: 66.834.619 zl;
. rachunek zysk6w i strat wykazujqcy stratq netto w kwocie: 5'010'931 zl;

' rachunek przeplyw6w pienig2nych wykazujqcy wzrost Srodk6w pienigznych do kwoty:

255.944 zl;
. zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazujqce stan kapitalu wlasnego w wysokoSci

43.0V4.279 zlt
' 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku dokonala sp5lka 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 2016 roku, dzialalno56 Grupy Kapitalowej Broad Gate skupiala siq na zmianie strategii prowadzonej

dziaNalno5ci. Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dzialalnoiciq operacyjnq sp6lki zale2nej od

spStki Broad Gate S.A. - ADVAG OOO na nowych rynkach jak min. optymalizacja upraw/ badanie

jako5ci gleby czy zarzqdzenie agroaktywami.

Grupa poprzez sp6lkq zale2n4 ADVAG Swiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzqdzania

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

gleby, a2 do optymalizacji upraw. ADVAG 6wiadczy r6wnie2 uslugi m,in. w zakresie zarzqdzania

produkcjq rolnq i prowadzeniem gospodarstw rolnych na terenie Rosji (m.in, 10.000 ha gospodarstw

w Obwodzie Kaliningradzkim), transportu produkt6w rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i

sprzeda?y do odbiorc6w koicowych, w tym odbiorc6w z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto ADVAG

zajmuje siq r6wnie2 po5rednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

1.2. Struktura Grupy Kapitalowej
Podmiotem dominujqcym w grupie jest Broad Gate Sp6lka Akcyjna (dalej: Sp6tka lub Emitent):

Broad Gate Sod

2 lok 2I2 00-112 Warszawa

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

Handel, uslugi, dzialalno56 firm centralnych

701-008-65-15

:741003673

Kapital zakladowy na dzie6 31 grudnia 2016 roku wynosil 7.227.504,80.
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Zarzqd Sp6lki Broad Gate S.A.
W okresie sprawozdawczym sklad Zarzqdu nie ulegl zmianie. Na dzief publikacji niniejszego
sprawozdania w sklad organ6w wchodzily nastgpujqce osoby:

Alec Fesenko PrezesZarzadu

Rada Nadzorcza Broad Gate S.A.
W okresie sprawozdawczym sklad Rady Nadzorczej ulegl zmianie. Na dzieh publikacji raportu sklad
Rady Nadzorczej Sp6lki przedstawia sig nastqpujqco:

Victor Semenov Czlonek Rady Nadzorczej

Wade Barnes

Brett Duffy

Natalia Shpagina

lohn Shmorhum

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonkowie Rady Nadzorczej Sp6lki powolani zostali do sprawowania funkcji czlonk6w Rady

Nadzorczej Sp6lki przez Zwyciajne Walne Zgromadzenie Sp6lki uchwalq nr 74 z dnia 29 czerwca 2016

roku.

Grupa Kapitalowa
Na dziei 31 grudnia 2016 roku w sklad Grupy Kapitalowej Emitenta wchodzq sp6tki pod firmq:

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 743420, Obw6d Moskiewski, rejon
Krasnogarski, ul, Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Rejestrowe Rosyjski Krajowy N u mer Rejestracji 1 155024000328

Podstawowa dzialalno6c Rolnictwo oraz uslugi wspomagajEce produkcjq rolnq

Posiadany udzial L00o/o

Charakter powiqzania lednostka zale2na

Dane kontaRowe Tel.+7 (495) 65t-62-34
www.advag,ru

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

/

Siedziba Federacja (osyjska, t43420, Obw6d Moskiewski, rejon
Krasnogarski, ul, Ilinckowo, bud. 8/409

Dane ReJestrowe Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji tI577 4638882L

Podstawowa dzialalno66 Rolnictwo oraz u3lugi wspomagajqce produkcjg rolnq

Posiadany udzial 1000/o

€harakter powiqzania . Jednostka zale2na

Dane kontaktowe 7 (4es) 6sr-62-34 /,advag.ru .:/
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Sprawozdanie Zarzqdu
z dziatralnoici Grupy Kapitalowej

w 2016 roku

l.3.Informacje na temat akcjonariuszy Grupy Kapitalowej
Na dzieri 31 grudnia 2016 roku akcjonariuszami Broad Gate S.A,, czyli gl6wnej sp6lki Grupy

Kapitalowej, posiadajqcymi akcje reprezentujqce ponad 5 proc, kapitalu zakladowego, byli:

Lp. Dane akcjonariusza

Cellestis Limited

Pozostali

Razem

Liczba akcji
(w szt,)

7A.24L932
Z.UJ5,I LO

12.27s.048

Udzial w kapitale
zakladowym

Udzial w glosach
(w proc.)

(w proc,)

100

83,44
16,56

83,44

16,56

100

Sp6lka Broad Gate S"A. powstala w wyniku przeksztalcenia sp5lki Broad Gate sp. z o.o. z siedzibq

w Warszawie na podstawie Uchwaly NadzwyczajnegoZgromadzenia Wsp6lnik6w Broad Gate sp. z o.o"

w sprawie przeksztalcenia, kt6ra podjgta zostala w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Przed

przeksztalceniem, o kt6rym mowa powyzej, kapital Sp6lki wynosil 50"000,00 zl i dzielil sig na 1.000

udzia{6w o r6wnej warto6ci nominalnej, W dniu 29 kwietnia 2010 roku kapital zakladowy Sp6lki, na

mocy Uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tego samego dnia, wzr6sl do 256.780,00 zl i

dzielil siq na 2.567.800 akcji serii A o warto5ci nominalnej 0,I0 zl kazda. Wpis nowej wysoko6ci

kapitalu zakladowegp SpSlki do rejestru przedsigbiorc6w KRS nastqpit 1 lipca 2010 roku, W dniu 25

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

Gospodarczy zarejestrowano podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki o kwotg 28.531,00 zl., tj. do

kwoty 2,595"331,00 zl poprzez emisjg 285.310 akcji na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,10

zlotych ka2da. W dniu 74 wrzesnia 2011 roku postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m,st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego zarejestrowano podwyZszenie

kapitalu zakladowego SpSlki o kwotg 108.860,50 zl., tj. do kwoty 394.t7t,50 zl poprzez

emisjq 580.000 akcji na okaziciela serii C oraz emisjq 508.605 akcji na okaziciela serii D o warto5ci

nominalnej 0,10 zlotych ka2da.

W dniu 30 czerwca 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie podjqlo uchwalq nr 14 w sprawie
podwy2szenia kapitalu zakladowego Spdlki poprzez emisjg akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Sp6tki.

Na mocy postanowieri uchwaly, o kt6rej mowa powyzej, walne zgromadzenie podwyzszylo kapital'

zakladowy Sp6lki o kwotq nie wigkszq ni2 833,333,30 zl, tj. z kwoty 394.177,50 zl do kwoty nie

wiqkszej ni2 L227.504,80 zl. Podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki nastqpilo w drodze emisji nie

wiqcej niz 8,333.333 akcji na okaziciele serii E, Zgodnie z upowaznieniem zawafim w uchwale nr 14

walnego zgromadizenia Sp6{ki z dnia 30 czerwca 20t4 roku, o kt6rej mowa powy2ej, Zarzqd Sp6{ki

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

E na poziomie 3,00 zl za jednq akcjg, Jednocze5nie informujqc, i2 akcje serii E w liczbie 8,333,333

zostanq zaoferowane do objqcia sp5lce Cellestis Limited z siedzibq w Republice Cypryjskiej, co pozwoli

na skompensowanie wierzytelno5ci przyslugujqcych Cellestis Limited wobec Sp5tki tytulem sprzeda2y

udziat6w ADVAG OOO z siedzibq w Federacji Rosyjskiej. Rejestracja podwyzszenia kapitalu

zak{adowego, o kt6rym mowa powy2ej, 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 3L.72.2016 r. wynosil 1.227.504,80 zt i dzielil sig na:

U 2.567.8p0 akcji zwyk{ych na okaziciela serii A o warto6ci nominalnej 0,t0 zl
,-- 21. 285:310 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,70 zl

3/ 580.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C o wartor6ci nominalnej 0,10

4/ 508,605 akcji zwyklych na okaziciela serii D o warto6ci nominalnej 0,1
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Sprawozdanie Zarzadu
z dzialalnoici Grupy Kapitalowej

w 2016 roku

5/ 8"333,3,33 akcji zwyklych na okaziciela serii E o wartoSci nominalnej 0,10 zl ka2da

2. Informacje o stanie finansowym Grupy Kapitalowej

I'VYBRANE DANE FINANSOWE
(zaokrqglone do pelnych zlotych)

Dane na
koniec 2016

Dane na
koniec 2015
roku w PLN

Dane na Dane na
koniec 2016 koniec 2015
roku w EUR roku w EUR

679 6rI

31s 098

-5 133 383 2844 035 -I r73 t57

5 400 600 r 3L8 622 t 462 760

43 800 536 30922442

23 034 083 57 884 560

43 074 279 35 275 894

23 760 340 53 s31 208

23 478276 49 497 705

3,51 2,97

a------ roku w pLN

Pzychody netto ze spizeda2y

Koszty dzialalnoSci operacyjnej

Pozosta{e przychody operacyj ne

Pozostale koszty operacyjne

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysl((strata) brutto

Zys((strata) netto

Przeplywy pieniq2ne netto z dzialalno5ci
operacyjnej
Przeplywy pienig2ne netto z dzialalno6ci
inwestycyjnej
Przeplywy pieniq2ne netto z dzialalno6ci
finansowej

AkWwa trwale

Aktywa obrotowe

Kapitaly wlasne

Zobowiqzania i rezenwy na zobowi4zania

Zobowiqzania kr6tkoterm inowe

Wato6d ksiqgowa kapital6w wlasnych na
jednq akcjg (w zl.)

3239t 735 87 445 077 7 402503 20 895 BB0

33 178761 85 500 659 7 582s04 20 43L244

5 3t6 407 19 674 3Is | 274 984 4 70t 37s
3 560 316 19 5s0 506 813 6s6 4 595 686

1 057 089 2 189375 24L582 523 773

832621 3 182824 190 283 760 s6B

6 167 t42 -2371 450 L 409 407 -ss2344

6 010 931 -2 sL' 164 r 373 707 -601 263

-1 1s0 982 -s r49 347 -263 040 -1 230 488

9 900 664 7 256234

s 206 519 13 583 165

9 736 501 8277 Br2

5 370 782 12 551 5BB

s 307 024 11 615 090

0,79 0,67

-0,20 0,11 -0,05

72275048 12275048 72275048

Zysk (strata) za okres na jednq akcjg (w zl,) O,4g

Srednia wa2ona liczba akcji na dzief
bilansowy t2 275 O48

Wybrane dane finansowe zawafte w niniepzej tabeli przeliczone zostaly na E|RO wedlug nastqpujqcych zasad:
1. poszczeg6lne pozycie aktw6w i pasywriw - wedlug 1redniego kursu ogloszonego przez NBp na dziei 3j.j2.201s (4,2615
zl/EURO), oraz na dziert 31.12.20t6 (4,4240 zl/EURO).
2. poszczeg6lne pozyqe sprawozdania wynikajqce z rachunku zysktiw i strat - wedlug kursu stanowqcego lrednq
arytmetycznE irednich kurxiw ustalonych przez NBP na ostatni dziert kazdego zakoriczonego miesiqca okresu sprawozda

- odpowiednio 4,1848 zl/EURo na dziei 31,12.20i5 oraz 4,3757 zl/EURo na dziei 3j.12.2016.

2.1" Struktura aktyw6w i pasyw6w

Struktura bilansu
Dane na koniec

2016 roku
Dane na koniec

2015 roku

AKTYWA

Aktywa trwale

Aktywa obrotowe

SUMAA OW

PASYWA

Kapit5l wNabny og6lem

Zobowiqzania razem w tym:

660/o

34o/o

1000/o

35o/o

650/o

1000/o
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Rezerwy na zobowiqzania

Zobowi1zania dlugoterm i nowe

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

Sprawozdanie Zaz4du
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2016 roku

to/o

Io/o

98o/o

t00o/o

4o/o

3o/o

92o/o

lOOo/oSUMA PASYW6W

2.2" P ozy cje poza bi la nsowe
w okresie, za kt6ry sporzqdzono sprawozdanie, sp6lka nie udzielila gwarancji.

3. Komentarz do wynik6w Grupy Kapitalowej ujawnionych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2OL6 r.
skonsolidowane przychody netto ze sprzedazy Grupy Kapitalowej Broad Gate s,A. w 2016 roku
wyniosly 32'39L'735 zl' Wigkszo5i przychod6w zostala wygenerowana przez sp6lkg zaleznE Advag
OOO - w 2016 roku przychody ADVAG przed uwzglgdnieniem korekt konsolidacyjnych stanowily blisko
B2o/o przyChod6w netto ze sprzedazV Grupy,

Koszty dzialalno6ci operacyjnej wynosily 33.178.767 zl, co pozwolilo Grupie zanotowai stratg ze
sprzeda2y na koniec 2016 roku w kwocie 787.627 zl, Wynik na pozostalej dzialalno6ci operacyjnej
wykazal zysk w kwocie 968.465 zl. )ednoczeSnie, wynik na dzialalno6ci gospoda rczej wykazal zysk na
poziomie 6'988'697" ^W konsekwencji powy2szych zdarzeri, Grupa Kapitalowa wypracowala zysk netto
za 2076 rok w wysokoSci 6,010,937 zl. Na jego wysoko6i wplyw miala przede wszystkim sprzedaz
100% udzial5w sp6tki zale2nej oOo ADVAG (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze
paristwowym os6b prawnych pod numerem 7704760917).

skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitalowej na dzieh 3r.lz,2ot6 roku wyniosla
66.834,619 zl, wobec 88.807.102 zl na koniec 2015 roku,

4. Zdarzenia istotnie wplywai4ce na dzialalnoS6 Grupy Kapitalowej
Poni2ej wskazano zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalno6i Grupy Kapitalowej, jakie nastqpily
w 2016, a takze kt6re nastqpily po dniu bilansowym.

Znaczqce wydarzenia - Broad Gate S.A,
1' W dniu 19 stycznia 2016 roku Emitent podpisal z wiodqcym producentem nasion - NUSEED

EUROPE Ltd. umowg, na podstawie kt6rej kupil nasiona slonecznika bogate w kwas oleinowy
w celu ich dystrybucji na terenie Rosji i Ukrainy. Maksymalna wartoSi umowy szacowana jest
na kwotg 700'000 (siedmiuset tysigcy) dolar6w amerykariskich,

2' W dniu 15 lutego 2016 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd, na
podstawie kt6rej zbyla 250 ton wysoko oleinowego oleju slonecznikowego" Dostawa bqdzie
realizowana przez Sp6lkq w marcu 2016 roku. Warto66 kontraktu wynosi 24S.OOO dolardw
amerykariskich.

3, W dniu 16 lutego 2016 roku Emitent podpisai umowq z Fairstock Enterprises Ltd, na
podstawie kt6rej Emitent nabyl 250 ton wysoko oleinowego oleju slonecznikowego. Warto6i
kontraktu wynosi 240,000 dolar6w amerykariskich.

4' W dniu 11 marca 2016 roku Emitent podpisal umowq sprzeda2y sp6lki zaleznej Advag OOO
(sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych poo numerem
7704760917)' W konsekwencji Emitent 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"sl w dniu 11 maja 2016'roku w nawiqzaniu oo raportu EBr nr 312016 Emite;t p;i
zostaly podpisane aneksy do um6w po2yczek udzielonych sp6lce zaleznej Emitenta
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OOO, na mocy kt6rych to aneks6w zmianie uleglo oprocentowanie pozyczek. Oprocentowanie
zostalo ustalone r]d 0olo w stosunku rocznym.

5, W dniu 10 maja 2016 roku Emitent podpisal z Advag AgriExport OOO, sp6lkE prawa
rosyjskiego, umowq na podstawie kt6rej kupil wysokooleinowy nierafinowany olej
slonecznikowy, Dokladna warto56 przedmiotu umowy zostaNa okre6lona na podstawie
szczeg6lowych zam6wieh, zgodnie z kt6rymi Emitent kupil 280 (plus/minus 10 %) ton
metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego. Cena jednej tony
metrycznej wynosi 940 (dziewiqiset czterdzie6ci) dolar6w amerykariskich. Wafto6i kontraktu
szacowana jest na okolo 263.200 dolar6w amerykariskich.

7. W dniu 11 maja 2016 roku Emitent podpisal z Emirates Refining Company Ltd, sp5lkq prawa
Zjednoczonych Emirat6w Arabskich umowQ, na podstawie kt6rej sprzedal wysokooleinowy
nierafinowany olej slonecznikowy. Dokladna warto56 przedmiotu umowy zostala okre6lona na
podstawie szczegolowych zam6wieri, zgodnie z kt6rymi Emitent sprzedal 280 (plus/minus 5

%) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego, Cena jednej
tony metrycznej wynosi 950 (dziewiqiset pig6dziesiqt) dolar6w amerykaiskich, Warto66
kontraktu szacowana jest na okolo 266.000 (dwie5cie sze66dziesiqt sze56 tysiqcy) dolardw
amerykariskich,

L W dniu 31 inaja 2016 roku zostal opublikowany jednostkowy i skonsolidowany raport roczny
Emitenta za rok obrotowy 2015.

9. W dniu 1 czerwca 2016 roku Zarzqd Broad Gate S.A" przekazal informacjg o zwolaniu na dzieri
29 czerwca 2016 roku Twyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki,

10. W dniu 29 czerwca 2016 roku w Warszawie odbylo sig Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki.
11. W dniu 29 czerwca 2016 roku uchwalq nr 14 powolalo do skladu Rady Nadzorczej Sp6lki

nastgpujqce osoby:
- Viktor Semenow;
- Wade Barnes;
- Barett Duffy;
- John Shmorhun;
- Natalia Shpagina,

12. W dniu 29 lipca 2016 roku zostal podpisany ze sp6lkq ADVAG Asset Management OOO aneks
do umowy z dnia 11 marca 2016 roku. Na mocy wyzej wskazanego aneksu, ustalono termin
zapNaLy za zbycie udzial6w sp6lki zale2nej od Emitenta Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w
jednolitym rejestrze paistwowym os5b prawnych pod numerem 7704760917) do dnia 30
marca 2017 roku.

13, W dniu 2 sierpnia Zarzqd Broad Gate S,A wyznaczyl nowy termin publikacji raportu za II
kwartal 2016 rok na dzieh 4 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z harmonogramem przekazywania
raport5w okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem bieZqcym EBi 1/2016 z dnia 13
stycznia 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji rapoftu za II kwaftalZOt6
rok byl dzien 72 sierpnia 2016 roku.

14, W dniu 4 sierpnia Tarzqd Broad Gate S,A. przekazal tre56 rapoftu okresowego za II kwartal
2016 roku,

15" W dniu 24 sierpnia 2016 roku Emitent otrzymal czg6ciowe splaty po2yczek, kt6rych udzielil na
mocy um6w zwartych w dniu 1 i 2 grudrlia 2015 roku sp6lce zalelnej od Emitenta, Advag
OOO (,,Advag') zarejestrowanej w jednolitym rejestrze paristwowym os6b prawnych pod
numerem 1155024000328. Advag dokonala splat dla nastqpujqcych um6w w wysoko6ci:
- 1.120.000 dolar6w amerykafiskich w ramach ulnowy zdnia I grudnia 2015 roku.
- 473.680 dolar6w amerykariskich w ramach umowy z dnia 1 grudnia 2015 roku,

., -.3.02.600.do1ar6w amgrykafiskich w ramach umowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.
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15. W dniu 24 sierpnia 2016 roku Emitent zgodnie z umowE nabycia wysokooleinowego oleju
slonecznikcjwego zawartej w dniu 9 pa2dziernika 2015 roku ze sp6lkq prawa rosyjskiego
Advag AgriExport, dokonal zaplaty w wysokoSci 1.895.000 dolar6w amerykariskich,

17, W dniu 2 wrze5nia 2016 roku Emitent zawarl ze sp5lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport,
umowq ramowE na zakupu wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej warto6i nie
przekroczy 3.528.000 dolar6w amerykariskich, Pierwsza dostawa opiewa na okolo 35,000 ton
(z mo2liwo5ciq zmiany o 10o/o) a cena jednej tony nie przekroczy 960 dolar6w amerykariskich,
Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 do marca 2077 roku,

18, W dniu 2 wrzeSnia 2016 roku emitent zawarl z XIAN Corp Limited sp6lkq zsiedzib4 w Honk
Kongu, umowq sprzeda2y 35,000 ton wysokooleinowych nasion slonecznika, DokNadna

warto6i um6w zostanie okre:ilona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna cena
jednej tony nie przekroczy 980 dolar6w amerykariskich, Dostawa zostanie zrealizowana w
okresie od listopada 2016 do marca 2077 roku.

19. W dniu 5 wrze6nia 2016 roku Emitent zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport,
umowq ramowq na zakupu wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej wartosi, nie
przekro.czy 2,365.000 dolar5w amerykafiskich, Pierwsza dostawa opiewa na okolo 25,000 ton
(z mozliwo6ciq zmiany o Llo/o) a cena jednej tony nie przekroczy 860 dolar6w ameryka6skich.
Dostawa zostanie zreaiizowana w okresie od listopada do grudnia 2016 roku.

20, W dniu 5 wrze5nia 2016 roku Emitent zawarl z Provence Huiles S.A. sp6lkq z siedzibq we
Francji, umowQ sprzeda2y 2500 ton wysokooleinowych nasion slonecznika, Dokladna warto56
um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna cena jednej
tony nie przekroczy 1000 dolar6w amerykariskich, Dostawa zostanie zrealizowana w okresie
od listopada do grudnia 2016 roku.

21, W dniu 5 wrze6nia Emitent przekazal informacjq i, 2e w Raporcie bie2qcym nr 5120t6, 612076,
712016 omylkowo zostala wskazana liczba ton wysokooleinowych nasion slonecznika
bgdqcych przedmiotem um6w.
Poprawna tre56 raportu nr 5/2016 brzmi:
Zarzqd Broad Gate S,A. (,,Emitent') niniejszym informuje, i2 w dniu 2 wrze5nia 2016 roku
zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowq ramowE na zakupu
wysokooleinowych nasion stonecznika, kt6rej warto6i nie przekroczy 3,528,000 dolar6w
amerykariskich. Pierwsza dostawa opiewa na okolo 3500 ton (z mo2liwo6ciq zmiany o 10olo) a

cena jednej tony nie przekroczy 960 dolar6w amerykafiskich. Dostawa zostanie zrealizowana
w okresie od listopada 2016 roku do marca 2017 roku.
Poprawna treSi raportu nr 6/2016 brzmi:
Zarzqd Broad Gate S.A, (,,Emitent') niniejszym informuje, i2 w dniu 2 wrze6nia 2016 roku
zawarl z XIAN Corp Limited sp6lkq z siedzibq w Honk Kongu, umowq sprzeda|y 3500 ton
wysokooleinowych nasion slonecznika. Dokladna wafto56 um6w zostanie okre6lona w
momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna cena jednej tony nie przekroczy 9g0
dolar6w amerykafskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 roku do
marca 2077 roku.
Poprawna tre5i raportu nr 712016 brzmi:
Zarzqd Broad Gate S.A, (,,Emitent') niniejszym informuje, i2 w dniu 5 wrze5nia 2016 roku
zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExpoft, umowq ramowE na zakupu
wysokooleinowych nasion slonecznika, ktSrej warto5i nie przekroczy 2.365,000 dolar6w
amerykaiskich" Pierwsza dostawa opiewa na o(olo 2500 ton (z mo2liwo6ciq zmiany o 10%) a

cena jednej tony nie przekroczy 860 dolar6w amerykariskich, Dostawa zostanie zrealizowana
w okresie od listopada do grudnia 2016 roku,

22-W' dniu 14 listopada 2016 roku ZarzEd Broad Gate S.A, opublikowal
kwartal 2016 roku,
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23. W dniu 18 listopada 2016 roku Zarz1d Broad Gate S.A podal do wiadomo5ci harmonogram
publikowahia rapoft6w okresowych w 2017 roku, Przekazywanie raport6w bgdzie odbywalo

siq w nastqpujqcych terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwarta+ 2016 r. - L4lutego 2077 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartal 2077 r. - 15 maja 2At7 roku
- raport okresowy kwartalny za iI kwartat 2017 r. - L4 sierpnia 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartaL 2017 r. - 14listopada 20L7 roku;
- raport okresowy roczny 2a2016 r. - 31 maja 2017 roku,

24. W dniu 29 grudnia 2016 roku sp6lka Broad Gate S,A podpisala umowg ze sp6lkq 'ADVAG

AgriExport" sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq (,,Sp6lka'), zarejestrowanq osobq

prawnq w Federacji Rosyjskiej. Na mocy zawartej umowy Sp6lka zobowi4zala siq do

dostarczenia Broad Gate S,A wysokooleinowego oleju slonecznikowego. Zgodnie ze

specyfikacjq stanowiqcq integralnq czg56 Umowy wielko6d dostarczanego surowca wyniesie

okolo sto dwadzie5cia ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie B9B dolar6w

amerykafiskich, t-qczna maksymalna wielko66 dostawy na podstawie Umowy powinnp byi
r6wna kwocie 728 4I4 dolar6w amerykafskich. Okres dostawy surowca planowany jest na

styczei 2AV roku. Zaplata za surowiec nastqpi w ciqgu 45 dni roboczych od daty
przedlo2enia przez Sp6lkg drogq elektronicznq dokument6w przewozowych wraz z fakturq.

25, W dniu 12 qtycznia 2077 roku sp6tka Broad Gate S.A podpisala umowq z Emirates Refining

Company Ltd. Na mocy zawaftej umowy Broad Gate S,A dokona dostawy i sprzeda2y oleju

slonecznikowego, Ilo56 dostarczanego surowca wyniesie okolo 440 ton, natomiast cena za

jednq tong wyniesie 907 dolar6w amerykariskich, Dokladna wartoSd przedmiotu umowy

zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaNo2eniu, 2e maksymalna warto56 przedmiotu

umowy nie przekroczy 500,000 dolar6w amerykariskich. Okres dostawy surowca planowany
jest na styczeri 2017 roku.Zaplata za surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy,

26, W dniu 12 stycznia 2017 roku sp6lka Broad Gate S.A podpisala umowq z Samsung C&T

Singapore Pte Ltd, Na mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzedazy oleju

slonecznikowego. Ilo6i dostarczanego surowca wyniesie okolo i00 ton, natomiast cena za

jednq tonq wyniesie 985 dolar6w amerykariskich, Dokladna wartoSd przedmiotu umowy

zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i przedmiotu

umowy nie przekroczy 100.000 dolar6w amerykariskich. Okres dostawy surowca planowany
jest na luty 2017 roku.

27.W dniu 12 stycznia 20t7 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd. Na

mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego, Ilo6i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 440 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie 907

dolar6w amerykafskich. Dokladna wafto6d przedmiotu umowy zostanie okre6lona w

momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wartoSi przedmiotu umowy nie

przekroczy 500. 000 dolar6w amerykafi skich,

28, W dniu 12 stycznia 2017 roku Emitent podpisal umowQ z Samsung C&T Singapore Pte Ltd. Na

mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego, Ilo5i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 100 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie 985

dolar6w amerykariskich. Dokladna warto5i przedmiotu umowy zostanie okre6lona w
momencie dostawy, przy zaloleniu, '2e maksymalna warto6d przedmiotu umowy nie

przekroczy 1 00 
" 
000 dola r6w ameryka6skich,

29, W dniu B lutego 2077 roku zostal podpisany,ze sp6lkq ADVAG Asset Management LLC aneks

do umowy z dnia 11 marca 2016 roku, Na mocy wy2ej wskazanego aneku, Strony
postanowily zmienii 5 5.2. Umowy sprzeda2y udzia{6w w ten spos6b, ze cena

r' zaplacona got6rrykq*.papierami wafto6ciowymi (akcje) lub jnnymi instrumentami fi

do dnia 31 marca 2018 roku.

30. W dniu 14 lutego 20L7 roku Emitent przekazal raport okresowy za IV kwartal
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31. W dniu 14 lutego 2017 roku Emitent podpisal umowq ze sp6tkq 'ADVAG AgriExport" sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialnoSciq (,,Sp6lka'), zarejestrowanq osobq prawnE w Federacji
Rosyjskiej. Na mocy zawartej umowy Sp6lka zobowiEzala siq do dostarczenia Emitentowi
wysokooleinowego oleju slonecznikowego, Zgodnie ze specyfikacjq stanowiqcq integralnq
czg6i Umowy wielko56 dostarczanego surowca wyniesie okolo 300 ton, natomiast cena za
jednq tonq wyniesie 900 dolar6w amerykafskich, Dokladna warto56 umowy zostanq okre6lone
w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy
500,000 dolar6w ameryka6skich,

32' W dniu 4 kwietnia 20L7 roku Emitent poinformowal, 2e w zwiqzku z uplywem poprzedniej
kadencji Zarzqdu Sp6lki, Rada Nadzorcza uchwalq z dnia 13 marca 2017 roku powolal pana
Alec Yurievich Fesenko na stanowisko prezesa zarzqdu nowej kadencji,

33' W dniu 13 kwietnia 20L7 roku Emitent podpisal umowQ z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego. ilo$i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 350 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie 87S
dolar6w amerykariskich, Dokladna warto56 przedmiotu umowy zostanie okreSlona w
momencie dostawy.

34. W dniu 13 kwietnia 20t7 roku Emitent podpisal umowQ z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego. Ilofi
dostarczanego surowca wyniesie okolo 200 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie BB0
dolar6w amerykariskich, Dokladna warto5i przedmiotu umowy zostanie okre6lona w
momencie dostawy, Okres dostawy surowca planowany jest na lipiec 2017 roku, Zaptata za
surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy,

35. W dniu 13 kwietnia 20L7 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda|y oleju slonecznikowego" Ilo5i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 165 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie BB5
dolar6w amerykaiskich. Dokladna wafto56 przedmiotu umowy zostanie okre5lona w
momencie dostawy. Okres dostawy surowca planowany jest na pa2dziernik 2017 roku,
Zaplata za surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy.

36' W dniu 18 maja 2017 roku Emitent zawarl ze sp6lkq Jordan United S,A,, podlegajqcq prawu
monarchii konstytucyjnej Belize, umowq po2yczki. Na mocy zawaftej umowy po2yczki Emitent
jako po2yczkobiorca zobowiqzaN siq do splaty w pigciu ratach kwoty 2.580,000 USD. po2yczka

zosta{a udzielona na pigi lat, a dniem ostatecznej splaty po2yczki strony ustalily 17 maja Z0ZZ
roku. Oprocentowanie po2yczki w stosunku rocznym wynosi 6%, Emitent zgodnie z umowE
male, za wcze6niejszym powiadornieniem po2yczkodawcy, dokonai dobrowolnej
przedterminowej splaty po2yczki w calo6ci bqd2 w czg6ci. Prawem wla6ciwym stosowanym dla
zawartej umowy jest prawo angielskie, Zawarta umowa po2yczki nie odbiega od warunk6w
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji,

Znaczqce wydarzenia - SpSlki Zale2ne
1. W I kwartale 2016 'roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (5024151030)

kontynuowala wypelnianie zobowiqzah wynikajqcych z kontraktu na mocy, kt6rego sprzedala
wysoko oleinowy olej rzepakowy o warto5ci 700,000 euro. Umowa byla zawarta ze sp6lkq pod
firmq Closed Joint-Stock Company Sodrujestvo-Soya. Platno6ci wynikajqce z kontraktu zostaly
zaplacone i rozliczone w I kwartale 2016 roku.

2' W I kwaftale 2016 roku sp6lka zale2na od Epritenta - Advag OOO (5024151030) otrzymala
zapNatq w wysoko6ci 300.000 dolar6w amerykariskich naleznq za sprzeda2 wysokcr
oleinowycll nasion w 2016 roku,

3. w I kwaftale 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag ooo (50241 1030)
umowy na sprzeda2 wysoko oleinowych nasion slonecznika i rzepaku wartoSci
1.700.000 dolar6w amerykaf skich.
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31' W dniu 14 lutego 2017 roku Emitent podpisal umowq ze sp6lkE 'ADVAG AgriExport,, sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialno6ciq (,,Sp6lka'), zarejestrowanq osobq prawnE w Federacji
Rosyjskiej' Na mocy zawartej umowy Sp6lka zobowiqzala sig do dostarczenia Emitentowi
wysokooleinowego oleju slonecznikowego. Zgodnie ze specyfikacjq stanowiqcq integralnq
czg5i Umowy wielko56 dostarczanego surowca wyniesie okolo 300 ton, natomiast cena za
jednq tong wyniesie 900 dolar5w ameryka6skich. Dok{adna warto66 umowy zostanq okre5lone
w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wartoSi zam6wienia nie przekroczy
500.000 dolar6w amerykariskich,

32' W dniu 4 kwietnia 2077 roku Emitent poinformowal,2e w zwiqzku z uplywem poprzedniej
kadencji Zarzqdu Sp6lki, Rada Nadzorcza uchwalEz dnia 13 marca 2017 roku powo{al pana
Alec Yurievich Fesenko na stanowisko prezesa zarzqdu nowej kadencji.

33' W dniu 13 kwietnia 20\7 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego. Ilo6i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 350 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie 875
dolar6w amerykariskich, Dokladna warto56 przedmiotu umowy zostanie okre6lona w
momencie dostawy.

34'w dniu 13 kwietnia 2017 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego. Ilofd
dostarczanego surowca wyniesie okolo 200 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie Bg0
dolarSw amerykariskich. Dokladna warto5i przedmiotu umowy zostanie okre6lona w
momencie dostawy' Okres dostawy surowca planowany jest na lipiec 2017 roku. Zaplata za
surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy,

35. W dniu 13 kwietnia 2017 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd, Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego" IloSd
dostarczanego surowca wyniesie okolo 165 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie Bg5
dolar6w amerykaiskich. Doktadna warto56 przedmiotu umowy zostanie okre6lona w
momencie dostawy' okres dostawy surowca planowany jest na pa2dziernik 2017 roku.
ZapNata za surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy,

36' W dniu 18 maja 2017 roku Emitent zawarl ze sp6lkq Jordan United S.A., podlegajqcq prawu
monarchii konstytucyjnej Belize, umowq po2yczki. Na mocy zawartej umowy po2yczki Emitent
jako po2yczkobiorca zobowiqzal siq do splaty w pigciu ratach kwoty 2.5g0.000 USD. po2yczka
zostala udzielona na piqi lat, a dniem ostatecznej splaty po2yczki strony ustalily 17 maja 2022
roku' Oprocentowanie po2yczki w stosunku rocznym wynosi 60lo, Emitent zgodnie z umowq
ma2e, za wcze5niejszym powiadomieniem pozyczkodawcy, dokonai dobrowolnej
przedterminowej splaty po2yczki w calo6ci bqd2 w czgsci. Prawem wla6ciwym stosowanym dla
zawartej umowy jest prawo angielskie, Zawarta umowa po2yczki nie odbiega od warunkdw
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

Znaczqce wydarzenia - Sp5lki Zale2ne
1' W I kwartale 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (5024151030)

kontynuowala wypelnianie zobowiqzari wynikajq cych z kontraktu na mocy, kt6rego sprzedali
wysoko oleinowy olej rzepakowy o wartoSci 700.000 euro, Umowabyta zawarta ze sp6lkq pod
firmq Closed Joint-Stock Company Sodrugebtvo-Soya, PlatnoSci wynikajqce z kontraktu zostaly
zaptacone i rozliczone w I kwartale 2016 roku,

2' W I kwaftale 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag ooo (5024151030) otrzymala
zaplatq w wysoko6ci 300.000 dolar6w amerykafskich naleznq za sprzeda2 wysoko
oleinowych nasion w 2016 roku.

3..W ,I, kwartale 2016 rqlu sp6lka zale2na od Emitenta _ Advag
umowy na sprzeda2 wysoko oleinowych nasion slonecznika
1.700.000 dolar6w amervkafskich.
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4. W I kwartale 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (77047609L7)

kontynuowala wypelnianie zobowiqzari wynikajqcych z kontraktu na mocy, kt5rego sprzedala

wysoko oleinowy olej slonecznikowy o warto5ci caNkowitej 2.900.000 dolar6w amerykariskich.

Umowa byla zawarta ze sp6tkq pod firmq Cargill.

5. W dniu 23 maja 2016 roku Sp6lka zale2na od Emitenta -Advag OOO (5024151030) zawarla 3

umowy sprzeda2y wysokooleinowych nasion slonecznika i nasion rzepaku ze Sp6lkami:

Pikovskaya Vemlya, Slavyanskoye nasle oraz BDA Capital na lqcznq kwotq do 100.000 USD

(stu tysiqcy dolar6w amerykariskich).

6. W dniu 26 maja 2015 roku sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO (5024151030) podpisala

umowq zllrta Saba LLC, na podstawie kt6rej sprzedala wysoko oleinowe nasiona slonecznika'

Wartoj6 kontraktu szacowna jest na okolo 200,000 dolar6w amerykariskich,

7. W dniu 30 maja 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta, Advag OOO (502415i030) podpisala

umowy z ARGO-S LLC i Agrokompleks "Topily" llc, na podstawie kt6rej Sp6lka kupila wysoko

oleinowe nasiona slonecznika i rzepaku. Dokladne warto5ci um6w zostanq okre6lone w

momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto66 zam6wienia nie przekroczy

500,000 dolar6w amerykariskich.

8" W dniu 2 czerwca 2016 roku Emitent otrzymal od sp6Nki zalelnej - Advag OOO (5024151030)

wiadomo56 o spelnieniu pod koniec maja biezqcego roku Swiadczenia polegajqcego na

dostarczeniu wysokoolejowych nasion slonecznika i nasion rzepaku wartych do USD 1"8

miliona dolar6w amerykariskich.

9" W dniu 8 czerwca 2016 roku Emitent powziql wiadomo5d od sp6lki zale2nej Advag OOO

(5024151030), 2e podpisata ona w dniu L0 lutego 2016 roku umowy na mocy kt6rych

zobowiqzala siq do zakupu wysokooleinowych nasion slonecznika i rzepaku, Dokladna warto56

um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu 2e maksymalna warto56

zam6wienia nie przekroczy 1,000.000 dolar6w amerykariskich. Umowy zostaty zawarte z

wiodqcymi sp6lkami rolnymi prawa rosyjskiego, takimi jak Novopanskoe LLC, OSK LLC i

Pikovskaya zemlya LLC,

10. W dniu 14 czerwca 2016 roku Emitent powziql wiadomo56 od sp6lki zale2nej Advag OOO

(5024151030), ze podpisala ona w dniu 20 lutego 2016 roku oraz 2 marca 2016 roku umowy

na mocy kt6rych zobowiqzala siq do zakupu wysokooleinowego oleju slonecznikowego.

Dokladna warto6i um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloleniu, 2e

maksymalna wartoSi zam5wienia nie przekroczy 1.000.000 dolar6w amerykariskich. Umowy

zostaly zawarte z wiodqcymi sp6lkami rolnymi prawa rosyjskiego, takimijak OAO AK Elekom i

Agrokompleks " Topily " LLC.

11, W dniu 27 czerwca 2016 roku Emitent powziql wiadomo66 od sp6lki zale2nej Advag OO0,

(5024151030), 2e podpisala ona umowQ, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu

wysokooleinowego oleju stonecznikowego, Dokladna warto6d um6w zostanie okre6lona w

momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy

100.000 dolar6w amerykariskich. Umowy zostaly zawarte z wiodqcq sp6lkq rolnq prawa

rosyjskiego Rus-Resurs.Ag ro.

12, W dniu 18 pa2dziernika 2076 roku sp6lka zale2na od Emitenta Advag OOO (sp6lka

zarejestrowana w jednolitym rejestrze paistwowym os6b prawnych pod numerem

1155024000328) otrzymala podpisanE umowq, na podstawie kt6rej zobowiqzala siq zbyi

nasiona rzepaku. Dokladnq wartoSi um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy

zaloleniu, ze maksymalna wartoS6 zam6wief wyniesie do 1,700.000 dolar6w amerykariskich.

Umowa zostala zawarta z TD AgroGard LLC rhajqcq siedzibq w Rosji, Moskwa, ul. Shipok 20,

115054.

$J'W dniu 18 paidz'rgrnika 20L6 roku spSlka zaleZna

zarejestrowana w jednolitym rejestrze paistwowym

1155024000328) otrzymala dwie podpisane umowy, na
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zbyc nasiona Inicznika siewnego (camelina sativa). Dokladnq wartos6 um6w zostanie

okre5lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto66 zam6wiefi wyniesie

do 300.000 dolarSw amerykafskich. Umowy zostaly zawarte z wiodqcymi rosyjskimi sp6lkami

rolnymi - Torgoviy DOM "Sodrugestvo" LLC, majEcq siedzibq w Rosji w okrggu

Kaliningradzkim, miasto Svetly, ul, Gagarina, 65, oraz CJSC ,,Sodrugestvo Soya" majqcq

siedzibg w Rosji w okrggu Kaliningradzkim, miasto Svetly, ul, Gagarina,65,238340.
14. W dniu 18 paidziernika 20L6 roku sp6lka zale2na od Emitenta Advag OOO (sp6lka

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pahstwowym os6b prawnych pod numerem

1155024000328) otrzymala podpisanE umowq, na podstawie kt6rej zobowi1zala sig zbyd

nasiona rzepaku. Dokladnq warto5i um5w zostanie okre5lona w momencie dostawy, przy

zaloleniu, ze maksymalna warto66 zam6wie6 wyniesie do 1.700.000 dolar6w amerykariskich,

Umowa zostala zawafta z TD AgroGard LLC majqcq siedzibg w Rosji, Moskwa, ul. Shipok 20,

115054,

15, W dniu 18 pa2dziernika 20L6 roku sp6lka zale2na od Emitenta Advag OOO (sp6lka

zarejestrowana w jednolitym rejestrze paristwowym os5b prawnych pod numerem

1155024000328) otrzymala dwie podpisane umowy, na podstawie kt6rych zobowiqzala siq

zby(. nasiona Inicznika siewnego (camelina sativa), Dokladnq warto56 um6w zostanie

okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto5i zam6wieri wyniesic:

do 300.000 dolar6w amerykariskich, Umowy zostaly zawarte z wiodqcymi rosyjskimi sp6lkami

rolnymi - Torgoviy DOM "SodrugesWo" LLC, majqcq siedzibq w Rosji w okrqgu

Kaliningradzkim, miasto Svetly, ul, Gagarina, 65, oraz CJSC ,,Sodrugestvo Soya" majqcq

siedzibq w Rosji w okrggu Kaliningradzkim, miasto Svetiy, ul. Gagarina, 65, 238340.

16. W dniu 6 grudnia 2016 sp6lka zale2na sd Emitenta - Advag OOO (5024151030) otrzymala
podpisane umowy, na mocy kt6rych zobowiqzala sig do sprzeda2y oleju slonecznikowego.

Dokladna warto56 um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

maksymalna warto6i zam6wienia wyniesie do L,2 mln USD, Umowy zostaly zawarte z

wiodqcymi rosyjskimi sp6lkami rolnymi, takimi jak OAO ,,Aston" i OAO ,,Efirnoye",
17, W dniu 6 grudnia 2016 sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (5024151030) otrzymala

podpisanq umowq, na mory kt6rej zobowiqzala sig do sprzeda2y makuch slonecznikowych.
Dokladna warto5i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloleniLl, ze

maksymalna warto66 zam5wienia wynosie do 250 000 USD. Umowy zostaly zawarte z wiodqcq
rosyjskq sp6lkami rolnq OAO VKZ.

18, W dniu 9 grudnia 2016 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (5024151030)
podpisala umowq najmu zakladu produkujqcego olej slonecznikowy z indywidualnym
przedsiqbiorcq Alimov Vladimir Yurievich, (dalej jako: ,,Zaklad Produkcyjny") majqcego
siedzibg na ternie Federacji Rosyjskiej w regionie Worone2. Umowa najmu zostala zawarta na

okres do dnia 1 paldziernika 2017 roku. Czynsz najmu to 70.000 dolar6w amerykafiskich,
ptatny miesigcznie. Na podstawie umowy najmu Advag OOO dziala w Zalcladzie Produkcyjnym
r6wniez jako podmiot zarzqdzajqcy ZaVJadem Produkcyjnym w szczeg6lno6ci organizujqcy
produkcje i sprzeda2 oleju slonecznikowego, Umowa najmu przewiduje r6wnie2 mo2liwo56

nabycia przez ADVAG OOO 75o/o udzialow Zakladu Produkcyjnego do ko6ca 2017 roku, kt6ry
do tego czasu powinien stai sig osobq prawnq, Szacowna kwota nabycia wynosi 2.381.000

dolar6w amerykafskich.
19, W dniu 16 stycznia 20L7 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO (5024151030)

zawarla dwie umowy sprzeda2y oleju slonecznikowego, Na mocy zawatych um6w Advag

OOO zobowiqzala sig do sprzeda2y na rzecz Advag AgroExport oleju slonecznikowego.
Dokladna warto6( zawartych um6w zostanie ustalona w momencie dostawy, przy zaloleniu,

!- 2e maksymalna warto6i zawartych um6w wyniesie do 700 000 USD,

20. W dniu 16 stycznia 2017 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO

zawarNa dwie umowy sprzeda?y oleju stonecznikowego, Na mocy zawartych
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OOO zobowiqzata sig do sprzeda2y na rzecz Advag AgroExport oleju slonecznikowego.
Dokladna'warto6i zawartych umSw zostanie ustalona w momencie dostawy, przy zalo2eniu,
2e maksymalna warto56 zawartych um6w wyniesie do 700 000 USD,

21, W dniu 10 marca 2017 roku sp6lka zale2na od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla
ze sp6lkq ADVAG AgroExport umowq sprzeda2y oleju slonecznikowego. Dokladna wartoSi
zawartej umowy zostanie ustalona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna
warto6i zawartej umowy wyniesie okolo 300 000 USD.

22. W dniu 29 maja 2017 roku spSlka zale2na od Emitenta ADVAG OOO (5024151030) zawarla
umowq ramowq sprzeda2y, zgodnie z K6rq zobowiqzala sig do sprzeda|y przetwarzanego i

butelkowanego oleju slonecznikowego. Umowa zostala zawarta ze sp5lkq z ograniczonq
odpowiedzialno6ciq ADVAG AgriExport OOO, podlegajqcq prawu Federacji Rosyjskiej,
Dokladna wartoii zawartej umowy zostanie ustalona w czasie dostarczenia towaru, przy
zaloieniu ze maksymalna warto56 zawartej umowy wyniesie nie wigcej ni2 10.000.000 USD.
Dodatkowa umowa zostanie zawarta dla kazdej dostawy towaru, na zasadach okre6lonych w
umowie ramowej sprzedaZy. Tawarta umowa sprzedaly nie odbiega od warqnk6w
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji,

5. Informacje'na temat stosowania zasad ladu korporacyjnego

Od czasu kiedy akcje Sp6lki Broad Gate S.A. sq przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, tj, od dn.
24 stycznia 20LI r., wigkszo66 zasad ladu korporacyjnego wskazanych w zbiorze ,,Dobre praktyki

Spdlek Notowanych na NewConnect" byla przestrzegana zar6wno przez Sp6lkq, Grupq jak i jej
Organy. Czqtt zdarzef objqtych katalogiem dobrych praktyk nie wystqpila w 2015 roku, dlatego
Emitent nie odnosi sig do ich stosowania lub nie stosowania,

Zasada nr 1,

,,Sp6lka po prowadzii przejrzystE i efektywnq politykq informacyjnq, zarciwno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod iak i z u2yciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzqdzi komunikacji
zapewniai4cych szybkoiq bezpreczefistwo oraz szeroki i interaktywny dostgp do informacji. Sp6lka.
korzystajqc w iak najszerszym stopniu z tych metoQ powinna zapewni( odpowiedniq komunikacjg z
inwestorami i analitykami, wykorzystujqc w tym celu r1wniez nowoczesne metody komunikacji
internetowej, umozliwrai transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowai przebieg obrad i upubliczniad go na stronie internetowej.,,

Z uwagi na obecnq strukturq akcjonariatu SpSlki oraz koszty zwiqzane z pelnym zastosowaniem
zasady numer 1. zbioru ,,Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na NewConnect" obrady Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 roku nie byly transmitowane z wykorzystaniem sieci
Internet. W przypadku zaistnienia nowych okolicznoSci Zarz4d ponownie rozwa2y kwestig stosowania
wymienionej zasady.

Zasada nr 3.2.

,,Opis dzialalnoici emitenta ze wskazanrem rodzaju dzialalnoicl z kt1rej emitent uzyskuje najwrqcej
przychoddw." 

n

Na stronie internetowej Sp6lki nie jest zamieszczona informacja o dzialalnotci, z kt6rej Emitent
uzyskuje najwigkszy przychod, jednak2e informacja, ta po6rednio wynika z publikowa nycn przez
Sp6lkg, tal<ze za pomocq strony internetowej raport6w okresowych.

Zasada nr:3.3.' '
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Broad Gate S"A' prowadzi stronQ korporacyjnE, na kt6rej zmieszczony zostal og6lny opis rynku, na
kt6rym dziala Emitent, a tak2e sp6lki zalelne, jednak z uwagi na specyficzny charakter rynku
zdefiniowanie bezpo6redniej konkurencji nie jest mo2liwe, a tym samym niemozliwe jest okre6lenie
pozycji rynkowej zar5wno Emitenta jak i sp6tek zale2nych.

Zasada nr 3.5

,,Spdlka prowadzi'korporacyjnq stronQ internetowq i zamieszcza na niej powziqte przez zarz7e na
podstawie oiwiadczenia czlonka rady nadzorczej informacje o powiqzaniach czlonka rady na
z akcionariuszem dysponujEcym akcjami reprezentujqcymi nie mniej ni2 5%o og1lnej liczby glosflw na
wa ln ym zg ro m a dzen i u sp6lki."

Sp5lka nie dysponuje aktualnymi oSwiadczeniami czlonk5w Rady Nadzorczej co do powiqzari z
akcjonariuszami reprezentujqrymi nie mniej ni2 5o/o og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu
Sp6Nki,

Zasada nr 3.7,

,, Za rys pla n d w stra teg iczn ych sp6lki.,,
Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
jednakze taka informacja jest przekazywana w raportach,

Zasada nr 11.

,,Przynaimniej 2 razy w roku emitent, przy wsp6lpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizawai publicznie dostqpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.,,

Sp6lka w 2016 roku nie zorganizowala wskazanej w powyzszej zasadzie liczby spotkaf z inwestorami,
analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na koszty organizacji spotka6. Zarzqd Sp6lki zamierza
organizowa6 otwarte spotkania z inwestorami, analitykami przedstawicielami medi5w stosownie do
bie2qcych potrzeb zainteresowanych oraz Sp6lki, O terminach wspomnianych spotka6, Spdlka bgdzie
informowala rynek z odpowiednim wyprzedzeniem za po5rednictwem swojej strony internetowej,

Zasada nr 16,

,,Emitent publikuje rapofty miesiqczne, w terminie 14 dni od zakoiczenia miesiqca (...),'

W ocenie Zarzqdu zakres informacji zamieszczanych w raportach miesiqcznych Sp6lka przekazuje do
publicznej wiadomoSci w rapoftach okresowych. Jest to w ocenie Zarzqdu wystarczajqcy spos6b
zapewnienia efektywnego dostqpu do informacji potrzebnych do oceny sytuacji Sp6lki oraz jej
funkcjonowania, bez konieczno6ci dublowania informacji poprzez przekazywanie ich w raportach
miesigcznych.

5. Wskazanie czynnik6w iyzyka i opis zagro2efi
Ryzyko zwiqzane z kursem walutowym
Sp6tka realizuje transakcje zakupu i sprzedaly towar6w oraz uslug stosujqc stawki w euro, dolarach
oraz w walucie krajowej. W zwiqzku z tym, jest ona nara2ona bezpo6rednio na ryzyko waha6

ci cen produkt6w w walucie amerykafskiej.

Ryzlko 2wiqzane ze Speiyfitq prowadzenia dzialalnoSci na rynkach wschodnich
w roku sprawozdawczym sp6lka posiadala podmioty zale2ne dzialajqcy na
m.in. na obszarze Rosji. Podmioty te sq w duzej mierze zaleiny od dzialafi
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lokalnq administracjg' Sp6{ka jest takze narazona na ryzyko zmian przepis6w prawa w szczeg6lnogci
ale nie wylqcznie w zakresie prawa podatkowego.

Ryzyko stopy procentowej
Wynika z narazenia aktualnego i przyszlego wyniku finansowego Sp6lki oraz jej kapitalu na
niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych. Ryzyko to dotyczy Sp6lki, jako 2e posiada ona po2yczki
udzielone i otrzymane generujqce przychody i koszty odsetkowe,

Ryzyko kredytowe
Jest to niebezpieczefstwo poniesienia straty w wyniku niesplacenia zobowiqzari przez dlu2nika lub
kontrahenta. Obecne oraz przyszle ryzyko powstania straty na skutek nie wywiqzywania siq dlu2nika
(kontrahenta) z podjgtych zobowiqzaf wobec Sp6lki, lub jego dzialania niezgodnie z umowE {EczEcE
obydwie strony. Zal<Nada sig, ze poziom strat z tytulu ryzyka kredytowego moze ulegai znaczEcym
zmianom w nastQpstwie zmian zewnqtrznych, oraz warunk6w ekonomicznych. Istotnym czynnikiem
ryzykajest r6wniez koncentracja nale2no5ci i zobowiqzari w ramach niewielkiej grupy podmiot6w.

Ryzyko plynno6ci
Obecna lub pz'iszta mo2liwo6i powstania straty na skutek braku mo2liwo6ci regula gi przez Sp6lkg
bieZqcych platno6ci. i zobowiqzari.

7. Przewidywany rozw6j Grupy Kapitalowej
Plany rozwojowe Sp6tki zwiqzane sq przede wszystkim z przejqciem oraz wsp6lpracE z rosyjskimi
sp6lkami zale2nymi' Nabycie oraz sprzeda| przez Emitenta udzial6w ADVAG, utworzenie drugiej sp6lki
ADVAG oraz sp5lki Broad Gate ooo pozwolilo na rozszerzenie obszaru dzialalno6ci gospodarczej
Broad Gate S.A.. Sp6lka bgdzie nie tylko uprawniona do dywidendy z gitulu posiadanych udzial6w w
sp6lkach zaleznych, ale r6wnie2 bgdzie mogla 5wiadczyd uslugi zwiqzane z tym przedsiqbiorstwem,
takie jak transport i logistyka na ternie Unii Europejskiej, po6rednictwo w zakupach i sprzeda2y
produkt6w rolnych, maszyn i urzqdzeh rolniczych, itp.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzeda{ sp6lce ADVAG Asset Management OOO 100o/o udziat6w
w sp6lce zale2nej Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze paistwowym os6b
prawnych pod numerem 77047 60917) 

"

W dniu 9 grudnia 2015 roku sp6lka Advag ooo (5024151030) podpisala umowq najmu zakladu
produkujqcego olej stonecznikowy z indywidualnym przedsiqbiorcq Alimov Vladimir yurievich, (dalej
jako: ,,Zal4ad Produkcyjny"), majqcego siedzibg na ternie Federacji Rosyjskiej w regionie Woronez,
Umowa najmu zostala zawarta na okres do dnia 7 pa2dziernika 2017 roku, Na podstawie umowy
najmu Advag OOO dziala w Zakladzie Produkcyjnym r6wnie2 jako podmiot zarz4dzajqcy Zakladem
Produkcyjnym w szczeg6lno6ci organizujqcy produkcje i sprzeda| oleju slonecznikowego; Umowa
najmu przewiduje r5wniez 'mozliwo6i nabycia przez ADVAG OOO 75o/o udzialdw Zakladu
Produkcyjnego do kohca 2077 roku, kt6ry do tego czasu powinien stai sig osobq prawna, Szacowna
kwota nabycia wynosi 2.381.000 dolar6w amerykariskich.

Jednocze5nie, Tarzqd podejmowal dzialania majqce na celu optymalizacjg koszt6w w zakresie
prowadzonej dzialalno5ci operacyjnej. ,

8. Wa2niejsze osiqgniqcia w dziedzinie badari i rozwoju
Sp a nie prowadzila dzialdlno6ci w dziedzinie bada6 i rozwoju,
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9. Informacje o nabyciu akcji wlasnych

w okresie, za kt6ry sporzEdzono sprawozdanie, sp6rka nie nabyla akcji w{asnych.

10, Informacja o posiadanych oddzialach

Sp6tka nie posiada oddzial6w ani zaklad6w.

11. Przewidywana sytuacja finansowa

Grupa Kapitalowa nie zamierza publikowai prognoz na 20t7 rok.

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

Sp6lki przed nimi.

Ryzyko kredytowe - Sp6lka posiada na dzieri sprawozdawczy znacznE nale2no56 z tytulu udzielonej
Fairstock Enerprise po2yczki, kt6rej saldo wynosilo 3.799.626,7I zl t2n.765,589,00 USD, po2yczka ta
jest niezabezpieczona oraz posiada oprocentowanie stale w wysoko6ci I2,So/o, Monitorowanie,splat
po2yczki odbywa sig w ramach miesiqcznego rapoftowania i kontroli wewngtrznej rozrachunk6w,
Po2yczkobiorca jest podmiotem w pelni wyplacalnym, stqd nie ma ryzyka nieotrzymania przez Sp5lkq
pozyczonej kwoty wrazz odsetkami.

Ryzyko plynnoSci - Broad Gate, jako Sp6lka dzialajqcq na rynku, narazona jest na utratg plynno$ci
finansowej rozumianej jako zdolno5i do regulowania swoich zobowiqzal w wyznaczonym terminie"
Sp6lka zarz4dza swojq plynnoSciq poprzezbie24ce monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiqzan
oraz prognozy przeplyw6w pieniq2nych na najbli2sze miesiqce.

Ryzyko stopy procentowej - wynika jEce z narazenia aktualnego i przyszlego wyniku finansowego
Spolki oraz jej kapitalu na niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych. Sp6lka finansuje swojq
dzialalno6d w duzej mierze z kapitalu wlasnego oraz po2t/czek otrzymanych, kt6re udzielone zostaly na
stalq stopq procentowq. Zatem, ekspozycja Sp6lki na ryzyko zmiany stopy procentowej jest niska,

Ryzyko walutowe - Sp5lka reguluje swoje zobowiqzania oraz posiada nalezno6ci i instrumenty
finansowe denominowane w walutach obcych, z kt6rych najwigkszym jest nale2no6i wynikajqca z
udzielonej po2yczki 765 589,00 USD, W zwiqzku z tym Sp6lka narazona jest na bezpo$rednie 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 zachodzic istotne zmiany kursowe.

W 2016 r. Sp6Nka nie korzystala z 2adnych instrument6w pochodnych oraz nie stosowala
instrument6w zabezpieczaiqcych, jednak2e nie wyklucza siq zastosowania zabezpieczqi w przypadku
zmiany sytuacji przedsiqbiorstwa.

13' Informacje o badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Ka pitalowej i przegl4dzie sprawozda n ia fi na nsowego G ru py Ka pitalowej
Badanie rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2016 przeprowadzil WBS
Audyt sp z o,o. z siedzibq w Warszawie, tj, podmiot uprawniony do badania sprawozda6 finansowych"

14. Wynagrodzenie Zarzqdui Rady Nadzorczej

Organ lasota netto w zl
Zarzad n

Rada Nadzorcza 0
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Sprawozdanie Zazadu
z dzialalno6ci Grupy Kapitatowej

w 2016 roku

15. Inne transakcje z czlonkami Zarz4du i Rady Nadzorczej

$rqasi kwota netto w zl

Zarzqd 0

Rada Nadzorcza 0

16. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z fftulu 5wiadczenia uslug wobec Emitenta wynioslo w 2016

roku 8,550 zl netto,

17. O6wiadczenia

Zarzqd Broad Gate S.A, o6wiadcza,2e podmiot uprawniony do badania sprawozda6 finansowych WBS

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

sprawozdania finansowego za 20t6 roku zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, 2e podmiot

a tak2e biegli rewidenci dokonujqcy tego badania spelniali warunki do wyra2enia bezst/onnej

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

przepisami i normami zawodowYmi.

Zarzqd Broad Gate S.A. o$wiadcza, i2 wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za 2016 roku i dane por6wnywalne sporzqdzone zostaly zgodnie

z obowiqzujqcymi zasadami rachunkowoici 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 dzialalno5ci Grupy kapitalowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiqgnigi oraz

sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro2e6.

Niniejsze twierdzono w dniu 31 maja 2017 rsku do publikacji.

BROAD G
BAGTOE

l{tP

- Prezes Zarzadu
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