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WPROIA'ADZENIE

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Broad Gate Sp6lka Akcyjna (dalej: Sp6lka, Emitent 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 dzierl 31 grudnia 2016 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasywdw

wykazuje sumq: 47.963.533,37 zl;
. rachunek zysk6w i strat wykazujqcy zysk netto w kwocie: 727.805,85 zt;
. rachunek przeptyw6w pieniqznych wykazujqcy 5rodki pieniq2ne

33.t82,45;
. zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazujqce stan kapitalu wlasnego

41.t44.730,75 zl;
. informacje dodatkowq zawierajqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i wyjaSnienia.

Badania jednostkowego 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 siedzib1 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 096lne:

2. Kapital Sp6lki:

2.1. Kapital zakladowy
Kapital zakladowy na dzieri 3L.t2.20t6 r. wynosit 1.227.504,80 zl i dzielil siq na:

Ll 2.567.800 akcji zwyklych na okaziciela serii A o warto6ci nominalnej 0,t0 zl ka2da

Zl 285.3I0 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto5ci nominalnej 0,10 zl ka2da

3/ 580,000 akcji zwyklych na okaziciela serii C o warto6ci nominalnej 0,t0 zN ka2da

4/ 508.605 akcji zwyklych na okaziciela serii D o warto6ci nominalnej 0,I0 zl ka2da

5/ 8.333,333 akcji zwyklych na okaziciela serii E o wartoSci nominalnej 0,10 zl ka2da

2.2, Zmiany w kapitale zakladowym
Sp6li<a powstala w wyniku'przeksztalcenia sp6lki Broad Gate sp.'z o,o. z siedzibq w
podstawie Uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Broad Gate sp. z o,
przeksztalcenia, kt6ra podjqta zostala w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Przed

o kwotq:

w wysoko6ci:

Pelna Nazwa Broad Gate Sp6lka Akcyjna

Siedziba: ul, Bagno 2lok. 2I2,00-112 Warszawa

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

Krajowego Rejestru Sqdowego

Podstawowa dzialalno56 Dzialalno5i agent6w zajmujqcych sig sprzedazq plod6w rolnych itd.

Czas trwania Nieoznaczony

NIP 701-008-65-15

REGON 141003673

Kapital zakladowy Kapital zakladowy na dzie6 31 grudnia 2016 roku wynosil L227.504,80 zN.

Dane kontaktowe e-mail:
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o kt6rym mowa powyzej, kapital Sp6tki wynosil 50,000,00 zl i dzielil siq na 1.000 udzial6w o r6wnej
wafto6ci nominalnej. W dniu 29 kwietnia 2010 roku kapital zakladowy Sp6lki, na mocy Uchwaly
Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia z tego samego dnia, wzr6sl do 256.780,00 zl i dzielil sig na

2,567.800 akcji serii A o warto6ci nominalnej 0,10 zl kaida. Wpis nowej wysoko5ci kapitalu
zakladowego Sp6lki do rejestru przedsiqbiorc6w KRS nastqpil 1 lipca 2010 roku. W dniu 25 stycznia

24fi 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 2,596.331,00 zl poprzez emisjg 285,310 akcji na okaziciela serii B o wafto6ci nominalnej 0,10

zlotych kazda, 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 kwotg 108.860,50 zl,, tj. do kwoty 394.171,50 zl poprzez

emisjg 580,000 akcji na okaziciela serii C oraz emisjq 508"605 akcji na okaziciela serii D o wartoSci

nominalnej 0,L0 zlotych kazda,

W dniu 30 czerwca 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie podjglo uchwalg nr 14 w sprawie
podwy2szenia kapitalu zakladowego Sp6lki poprzez emisjq akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Sp5lki.
Na mocy postanowieri uchwaly, o kt5rej mowa powyZej, walne zgromadzenie podwy2szylo kapital
zakladowy Sp6lki o^ kwotg nie wigkszq ni2 833.333,30 zl, tj" z kwoty 394.771,50 zl do kwoty nie

wiqkszej ni2 7.227.504,80 zl. Podwyzszenie kapitalu zakladowego Sp6tki nastqpilo w drodze emisji nie

wiqcej ni2 8.333,333 akcji na okaziciele serii E, Zgodnie z upowa2nieniem zawafim w uchwale nr 14

walnego zgromadzenia Sp6lki z dnia 30 czerwca 2Al4 roku, o kt5rej mowa powylej, Zarzqd Sp6lki

w dniu 18 lipca 2014 roku podjql uchwalq okre6lajqcq cenq emisyjnq akcji zwyklych na okaziciela serii

E na poziomie 3,00 zl za jedn4 akcjq. 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 tytulem sprzedaiy
udzialSw ADVAG OOO z siedzibq w Federacji Rosyjskiej. Rejestracja podwy2szenia kapitalu
zak{adowego, o kt6rym mowa powy2ej, nastqpila w dniu 2 paidziernika 2014 roku na mocy
postanowienia Sqdu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sqdowego,

Nadziefi3Lgrudnia2016rokukapitalzakladowySp6lkiwynosi 7.227.504,80zlotychidzieli signa:
,/ 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
,/ 285.310 akcji na okaziciela serii B,
.r' 580,000 akcji na okaziciela serii C,

,/ 508.605 akcji na okaziciela serii D,
./ 8.333,333 akcji na okaziciela serii E.

3. Wladze Sp6lki

3.1. Zarzqd
W okresie sprawozdawczym sklad Tarzqdu nie ulegl zmianie. Na dzieri publikacji niniejszego
sprawozdania w sklad organ6w wchodzi{y nastgpujqce osoby:

Alec Fesenko Prezes Zarzqdu

3.2. Rada Nadzorcza
W Okresib sprawozdawczyni sklad Rady Nadzorczej ulegl zmianie', Na

Rady Nadzorczej Sp6lki przedstawia sig nastqpujqco:

31 maja 2017

dzief



Jed nostkowe Sprawozdanie Zarz4du
z dzialalnoSci w 2016 roku

Victor Semenov Czlonek Rady Nadzorczej

Wade Barnes

Brett Duffy

Natalia Shpagina

John Shmorhum

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonkowie Rady Nadzorczej Sp6lki powolani zostali do sprawowania funkcji czlonk6w Rady

Nadzorczej Sp6lki przezZwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki uchwalE nr 14z dnia 29 czerwca 2016

roku.

4. Struktura akcjonariatu

Ponizsza tabela przedstawia sklad akcjonariatu Broad Gate S.A. na dziei 31.12,2016 roku.

Lp, Dane akcjonariusza
Liczba akcji Udzial w kapitale Udzial w glosach

(w szt,) (w proc.) (w proc,)

Cellestis Limited r0.24L.932 83,44 93,44

12.275.048

Na dzief publikacji niniejszego rapoftu, tj.31 maja 2017 roku akcjonariat nie uleglzmianie.

5, Struktura grupy kapitalowej

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

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon
Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Rejestrowe Rosyjski Krajowy Numer Reiestracji 1155024000328

Podstawowa dzialalno66 Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjg rolnq

Posiadany udzial t00o/o

Charakter powiqzania Jednostka zale2na

Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 651-62-34
www,aovag,ru

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, L43420, Obw6d Moskiewski, rejon
Krasnogarslti, ul. Ilinckowo, bud. 8/409

Dane Reiestrowe Rosyjski Krajowy N u mer Rejestracj i 11577 4638882I

Podstawowa dzialalno56 Rolnictwo oraz usNugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadany udzial 100%

.(harakter poi,viqza n ia Jednostka zale2na

Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 657-62-34

www,aovag,r u /

n
Tr
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Jednostkowe Sprawozdanie Zfl?f: 
Iz dzialalno5ci w zOto rotu 

I

5. Dzialalno66 Sp6lkiw 2016 roku

W 2016 roku, dzialalno56 Sp6lki skupiala siq na zmianie strategii prowadzonej przez Emitenta
dzialalno6ci, Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dzialalnotciq operacyjnq sp6lki zale2nej

ADVAG OOO na nowych dla Emitenta rynkach jak min. optymalizacja upraw, badanie jako6ci gleby czy
zarzqdzenie a g roa ktywa m i.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzedal sp6lce ADVAG Asset Management OOO 100% udzial6w
w sp6lce zaleznej Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze paistwowym os6b
prawnych pod numerem 7704760917),

W dniu 9 grudnia 2016 roku sp6lka Advag OOO (5024151030) podpisala umowq najmu zakladu
produkujqcego olej slonecznikowy z indywidualnym przedsiqbiorcq Alimov Vladimir Yurievich, (dalej
jako: ,,Zaklad Produkcyjny"), majqcego siedzibq na ternie Federacji Rosyjskiej w regionie Worone2,

Umowa najmu zostala zawafta na okres do dnia 7 pa2dziernika 20L7 roku. Na podstawie umowy
najmu Advag OOO dziala w Zal<ladzie Produkcyjnym r6wnie2 jako podmiot zarzqdzajEcy Zakladem
Produkcyjnym. w szczeg6lno6ci organizujqcy produkcje i sprzeda2 oleju slonecznikowego. Umowa

najmu przewiduje r6wniez mozliwo66 nabycia przez ADVAG OOO 75o/o udzial6w Taldadu
Produkcyjnego do kofrca 2077 roku, kt6ry do tego czasu powinien stai siq osobq prawnq. Szacowna

kwota nabycia wynosi 2,381.000 dolar6w amerykaiskich.

ADVAG 6wiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzqdzania agroaktywami, przez produkcjg olej6w
wysokojako6ciowych (rzepak, slonecznik), badanie jako6ci gleby, a2 do optymalizacji upraw. ADVAG

5wiadczy r5wnie2 uslugi m,in,. w zakresie zarzqdzania produkcjq rolnq i prowadzeniem gospodarstw
rolnych na terenie Rosji (m.in. 10,000 ha gospodarstw w Obwodzie Kaliningradzkim), transpoftu
produkt6w rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzeda2y do odbiorc6w koricowych,
w tym odbiorc6w z obszaru Unii. Europejskiej. Ponadto ADVAG zajmuje siq r5wnie2 po6rednictwem
w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji,

Jednocze6nie, Zarzqd podejmowal dzialania majqce na celu optymalizacjg koszt5w w zakresie
prowadzonej dziala I no6ci operacyj nej,

7. Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego

Pozycje
(zaokrqglone do pelnych zlotych)

Przychody netto ze'sprzeda2y

Zysklstrata ze sprzeda2y

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

Aktywa trwale

Kapital wlasny

Nale2no6ci dlugoterminowe

Nale2no6ci kr6tkoterm i nowe

Srodki pienig2ne i inne aktywa pienigzne

Zobowiqzania dlugoterminowe

Zobqwiqza.n ia kr6tkoterm i nowe-.

Amodryzacja

Dane na
koniec 2016
roku w PLN

6 r83 233

-t02 307

777

727 805

727 806

42 L38 L62

41,t44 730

35 700 000

2 919 546
I

33 182

tL9 446

6 690 s24

U

L4 462 018

50 559

44 732

-958 893

-958 893

46 278 792

40 476 924

0

128 345

86 148

-0
12 233 672

20 926

t 413 084

-23 381

178

166 329

765 329

9 524 907

9 300 346

I 059 620

659 934

7 500

25 774

r 5t2 325

3 455 844

12 082

10 689

'229 t37
-229 737

r0 859 742

9 484 20r

0

30 tL7

20 215

0

2 870 729

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

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

0
Dl-31 maja 2017

---
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z dzialalno6ci w 2016 roku I
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I

2. poszczeg6lne pozycje sprawozdania wynikajqce z rachunku zyskr5w i strat - wedlug kursu stanowiEcego dredniq

arytrnetyczne iredntch kurs6w ustalonych przez NBP na ostatni dziei kazdego zakoiczonego miesi1ca okresu sprawozda o

8, Zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalno66 Sp6lki

Poni2ej wskazano zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalno6d jednostki, jakie nastqpily w 2016,

a takze kt6re nastqpily po dniu bilansowym:

1. W dniu 19 stycznia 2016 roku Emitent podpisal z wiodqcym producentem nasion - NUSEED

EUROPE Ltd. umowq, na podstawie kt6rej kupil nasiona slonecznika bogate w kwas oleinowy

w celu ich dystrybucji na terenie Rosji i Ukrainy. Maksymalna wartosd umowy szacowana jest

na kwotq 700.000 (siedmiuset tysiecy) dolar6w amerykaiskich.

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. Warto56 kontraktu wynosi 245.000 dolpr6w

amerykafiskich,

3. W dniu 16 lutego 2016 roku Emitent podpisal umowq z Fairstock Enterprises Ltd, na

podstawie kt6rej Emitent nabyl 250 ton wysoko oleinowego oleju slonecznikowego. Wartosc

kontraktu wynosi 240.000 dolar6w amerykariskich.

4. W dniu 11 marca 2016 roku Emitent podpisal umowq sprzeda|y sp6lki zaleznej Advag OOO

(sp6ika zarejestrowana w jednolitym rejestrze paistwowym os6b prawnych pod numerem

7704760977). W konsekwencji Emitent zbyl wszystkie posiadane udzialy Advag OOO za ceng

37.500.000 zl. Termin platno6ci ustalono do dnia 31 lipca 2016 roku. Cena zostanie zaplacona
got6wkq lub instrumentami finansowymi. Nabywcq jest ADVAG Asset Management OOO.

5, W dniu 11 maja 2016 roku w nawiqzaniu do raportu EBI nr }2}rc Emitent poinformowal, i2

zostaty podpisane aneksy do um6w po2yczek udzielonych sp6lce zale2nej Emitenta - Advag

OOO, na mocy kt6rych to aneks6w zmianie uleglo oprocentowanie po2yczek, Oprocentowanie

zostalo ustalone na 07o w stosunku rocznym.

6. W dniu 10 maja 2016 roku Emitent podpisal z Advag AgriExport OOO, sp6lkE prawa

rosyjskiego, umowq na podstawie K6rej kupil wysokooleinowy nierafinowany olej

slonecznikowy. Dokladna warto5i przedmiotu umowy zostala okre5lona na podstawie

szczeg6lowych zam6wie6, zgodnie z kt6rymi Emitent kupil 280 (plus/minus 10 o/o) ton
metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego, Cena jednej tony
metrycznej wynosi 940 (dziewiqiset czterdzie6ci) dolar6w amerykaiskich. WartoS6 kontraktu

szacowana jest na okolo 263.200 dolar6w ameryka6skich.

7. W dniu 11 maja 2016 roku Emitent podpisal z Emirates Refining Company Ltd, sp6lkq prawa

Zjednoczonych Emirat6w Arabskich umowQ, na podstawie kt6rej sprzedal wysokooleinowy

nierafinowany olej slonecznikowy. Dokladna warto56 przedmiotu umowy zostala okre6lona na

podstawie szczeg6lowych zam5wie6, zgodnie z kt6rymi Emitent sprzedal 280 (plus/minus 5

%) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju slonecznikowego. Cena jednej

tony metrycznej wynosi 950 (dziewiqiset pig6dziesiqt) dolar6w ameryka6skich. Warto6i
kontraktu szacowana jest na okoto 266.000 (dwie5cie sze6idziesiqt sze6i tysigcy) dolar6w

amerykafskich. I

B, W dniu 31 maja 2016 roku zosta{ opublikowany jednostkowy i skonsolidowany raport roczny

Emitenta za rok obrotowy 2015. 
,

9. W dniu l czerwca 2016 roku Zarzqd Broad Gate S,A. przekazal informacjg o zwolaniu na dzieri

29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki,

1Q, W;dniu-29 czerwga 2.Q16 roku w Warszawie odbylo sig ZwycTajne Walne

11, W dniu 29 czerwca 2016 roku uchwalq nr 14 powola{o do skladu Rady

nastqpujqce osoby:
- Viktor Semenow;

3l maja20L7
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- 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 wy2ej wskazanego aneksu, ustalono termin
zapla$l za zbycie udzial6w sp6lki zale2nej od Emitenta Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w
jednolitym rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod numerem 7704760917) do dnia 30
marca 2017 roku,

13. W dniu 2 sierpnia Zarzqd Broad Gate S,A wyznaczyl nowy termin publikacji rapoftu za II
kwartal 2016 rok na dzie6 4 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z harmonogramem przekazywania
raport6w okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem biezqcym EBI U2016 z dnia 13

stycznia 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji rapoftu za II kwarta+ 2076
rok byl dzieh t2 sierpnia 2016 roku.

14, W dniu 4 sierpnia Zarzqd Broad Gate S.A. przekazal tre6i raportu okresowego za II kwarta{
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 grudnia 2015 roku sp6lce zaleinej od Emitenta, Advag
OOO (,,Advag') zarejestrowanej w jednolitym rejestrze paristwowym os6b prawnych pod

numerem 1155024000328, Advag dokonala splat dla nastgpujqcych um6w w wysoko6ci:
- 1.120,000 dolar6w amerykarlskich w ramach umowy zdnia 7 grudnia 2015 roku.
- 473.680 dolar6w amerykariskich w ramach umowy z dnia 1 grudnia 2015 roku,
- 302.600 dolar6w amerykariskich w ramach umowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

16. W dniu 24 sierpnia 2016 roku Emitent zgodnie z umowE nabycia wysokooleinowego oleju
slonecznikowego zawartej w dniu 9 pa2dziernika 2015 roku ze sp6lkq prawa rosyjskiego
Advag AgriExpott, dokonal zaplattl w wysoko6ci 1.895.000 dolar6w amerykafskich

17, W dniu 2 wrze5nia 2016 roku Emitent zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport,
umowq ramowE na zakupu wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej warto66 nie
przekroczy 3.528"000 dolar6w amerykariskich. Pierwsza dostawa opiewa na okolo 35.000 ton
(z mozliwo5ciq zmiany o 10olo) a cena jednej tony nie przekroczy 960 dolar6w amerykarlskich"
Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 do marca 20L7 roku.

18, W dniu 2 wrze5nia 2016 roku emitent zawarl z XIAN Corp Limited sp6lkq z siedzibq w Honk
Kongu, umowq sprzedaly 35.000 ton wysokooleinowych nasion slonecznika, Dokladna
warto6i um6w zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloheniu, ze maksymalna cena
jednej tony nie przekroczy 980 doiar6w amerykariskich. Dostawa zostanie zrealizowana w
okresie od listopada 2016 do marca 2077 raku.

19, W dniu 5 wrze5nia 2016 roku Emitent zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport,
umowq ramowE na zakupu wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej warto6i nie
przekroczy 2.365.000 dolar5w amerykariskich. Pierwsza dostawa opiewa na okolo 25,000 ton
(z mo2liwo5ciq zmiany o 10olo) a cena jednej tony nie przekroczy 860 dolar6w amerykafskich.
Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada do grudnia 2016 roku,

20. W dniu 5 wrze6nia 2016 roku Emitent zawarl z Provence Huiles S.A, sp6lkq z siedzibq we
Francji, umowq sprzeda2y 2500 ton wysokooleinowych nasion slonecznika, Dokladna warto6i
um6w zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna cena jednej
tony nie przekroczy 1000 dolar6w amerykafskich, Dostawa zostanie zrealizowana w okresie
od listopada do grudnia 2016 roku,

27. W dniu 5 wrzeSnia Emitent przekazal informacjg i,2e w Raporcie biezqcym nr 512076, 612016,
. f,|20l6.omylkowo Zostala wskazana liczba ton wyso(ooleinowych

bqdqcych przedmiotem um6w.
Poprawna tre6i raportu nr 5/2016 brzmi:
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Zarzqd Broad Gate S,A, (,,Emitent') niniejszym informuje, i2 w dniu 2 wrze6nia 2016 roku

zawafi ze' sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowq ramowE na zakupu

wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej warto6d nie przekroczy 3.528'000 dolar6w

amerykariskich. Pierwsza dostawa opiewa na okolo 3500 ton (z mo2liwo6ciq zmiany o 10%) a

cena jednej tony nie przekroczy 960 dolar6w amerykafskich. Dostawa zostanie zrealizowana

w okresie od listopada 2016 roku do marca 2077 roku'

Poprawna tre56 raportunr 6120t6 brzmi:

Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitentf niniejszym informuje, i2 w dniu 2 wrzeSnia 2016 roku

zawarl z XIAN Corp Limited sp6lkq z siedzibq w Honk Kongu, umowq sprzeda2y 3500 ton

wysokooleinowych nasion sNonecznika. Doktadna wartoS6 um6w zostanie okre6lona w

momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna cena jednej tony nie przekroczy 980

dolar6w amerykafiskich, Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2015 roku do

marca 2017 roku.

Poprawna tre56 raportu nr 712016 brzmi:

Zarz4d Broad Gate S.A, (,,Emitent') niniejszym informuje, i2 w dniu 5 wrze6nia 2016 roku

zawarl ze sp6lkq prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowq ramowE na zakupu

wysokooleinowych nasion slonecznika, kt6rej warto6i nie przekroczy 2'365,000 dolar6w

amerykahskich. Pierwsza dostawa opiewa na okolo 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 larz4d Broad Gate S.A, opublikowal Raportu okresowy za III
kwartal 2016 roku.

23. W dniu 18 listopada 2016 roku Zarzqd Broad Gate S.A podal do wiadomo6ci harmonogram

publikowania raport6W okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raport6w bgdzie odbywalo

siq w nastgpujqcych terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwarta+ 20L6 r. - 14lutego 20t7 roku;

- raportokresowy kwartalnyza I kwartal 20L7 r.' - 15 maja 2077 roku

- raport okresowy kwartalny za II kwartal20t7 r' - 14 sierpnia 20t7 roku;

- raport okresowy kwartalny za III kwartal20L7 r. - 14listopada 2017 roku;

- raport okresowy roczny za 2016 r, - 31 maja 2017 roku.

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

AgriExport" sp6tka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq (,,Sp6lka'), zarejestrowanq osobq

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

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

specyfikacjq stanowiqcq integralnq czg56 Umowy wielko6d dostarczanego surowca wyniesie

okolo sto dwadzie(cia ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie B9B dolar6w

amerykariskich. t-qczna maksymalna wielko56 dostawy na podstawie Umowy powinna byd

r6wna kwocie t28 4L4 dolar6w amerykariskich. Okres dostawy surowca planowany jest na

styczeri 2Ot7 roku, Zaptata za surowiec nastqpi w ciqgu 45 dni roboczych od daty

przedlozenia przez Sp6lkq drogq elektronicznq dokument6w przewozowych wraz z fakturq'

25, W dniu 12 stycznia 2077 roku sp6lka Broad Gate S.A podpisala umowq z Emirates Refining

Company Ltd" Na mocy zawartej umowy Broad Gate S.A dokona dostawy i sprzeda2y oleju

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

jednq tong wyniesie 907 dolar6w amerykariskich. Dokladna warto56 przedmiotu umowy

zostanie okre6lona w momencie dostawy, prz,y zato2eniu, 2e maksymalna warto66 przedmiotu

umowy nie przekroczy 500.000 dolar6w amdrykariskich. Okres dostawy surowca planowany

jest na styczef 20t7 roku. Zaplata za surowiec nastqpi.w ciqgu 270 dni od daty dostawy'

,?6,W dniu 12 stycznia.2077 roku sp6lka Broad Gate S.A podpisala umowq z

singapore Pte Ltd. Na mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i

slonecznikowego, Ilo56 dostarczanego surowca wyniesie okolo 100 ton,

jednq tonq wyniesie 985 dolar6w amerykariskich' Dokladna warto66
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zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna warto66 przedmiotu
umowy nie przekroczy 100,000 dolardw amerykafiskich. Okres dostawy surowca planowany
jest na luty 2017 roku.

27"W dniu 12 stycznia 2017 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd, Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego, Ilo$i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 440 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie 907
dolar6w amerykafskich. Dokladna warto6i przedmiotu umowy zostanie okre$lona w
momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wartoSi przedmiotu umowy nie
przekroczy 500. 000 dola r6w ameryka riskich.

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. Ilo(i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 100 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie 985
dolar6w amerykariskich. Dokladna warto6i przedmiotu umowy zostanie okre(lona w
momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto6i przedmiotu umowy nie .

przekroczy 1 00. 000 dolar6w a meryka riskich,
29. W dniu B lutego 20L7 rsku zostal podpisany ze sp6lkq ADVAG Asset Management LLC aneks

do umowy z dnia 11 marca 2016 roku. Na mocy wy2ej wskazanego aneksu, Strony
postanowily zmienii 5 5.2. Umowy sprzeda2y udzial6w w ten spos6b, ze cena zostanie
zaptacona got6wkq, papierami warto5ciowymi (akcje) lub innymi instrumentami finansowymi
do dnia 31 marca 2018 roku,

30' W dniu 14lutego 2077 roku Emitent przekazal raport okresowy za IV kwartal2016 roku,
31' W dniu 14 lutego 2077 roku Emitent podpisal umowq ze sp6lkq 'ADVAG AgriExport" sp6lka z

ograniczonq odpowiedzialno5ciq (,,Sp6lka'), zarejestrowanq osooE prawnq w Federacji
Rosyjskiej' Na mocy zawartej umowy Sp5lka zobowiqzala sig do dostarczenia Emitentowi
wysokooleinowego oleju slonecznikowego, Zgodnie ze specyfikacjq stanowiqcq integralnq
czg6i Umowy wielko6i 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 warto56 zam6wienia nie przekroczy
500,000 dolardw amerykariskich.

32. W dniu 4 kwietnia 2077 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 zarzEdu nowej kadencji,

33. 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. ilo6i
dostarczanego surowca wyniesie okolo 350 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie 875
dolar6w amerykariskich, Dokladna warto6i przedmiotu umowy zostanie okre$lona w
momencie dostawy.

34' W dniu 13 kwietnia 2077 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Refining Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzedazy oleju slonecznikowego. Ilo56
dostarczanego surowca. wyniesie okolo 200 ton, natomiast cena za jednq tonq wyniesie BB0
dolar6w amerykafskich. Dokladna warto66 przedmiotu umowy zostanie okre$lona 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 2017 roku Emitent podpisal umowq z Emirates Reflning Company Ltd. Na
mocy zawartej umowy Emitent dokona dostawy i sprzeda2y oleju slonecznikowego. Ilo56
dostarczanego surowca wyniesie okolo 165 ton, natomiast cena za jednq tong wyniesie BB5
dolar6w amerykahskich. Dokladna wartoS6 przedmiotu umowy zostanie okre$lona w

L :mgmencie dostawy.,. Okres dostawy surowca planowany. jest na paidziernik 2017 roku.
ZapNata za surowiec nastqpi w ciqgu 270 dni od daty dostawy,

36' W dniu 18 maja 2077 roku Emitent zawarl ze sp6lkq Jordan United S.A., podlegajqcq
monarchii konstytucyjnej Belize, umowq po2yczki. Na mocy zawartej umowy po2yczki E
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jako po2yczkobiorca zobowiEzal sig do splaty w piqciu ratach kwoty 2.580,000 USD. Po2yczka

zostala udzielona na piq6 lat, a dniem ostatecznej splaty polyczki strony ustalily 17 maja 2022
roku. Oprocentowanie po2yczki w stosunku rocznym wynosi 6%. Emitent zgodnie z umowE
mo2e, za wczeSniejszym powiadomieniem po2yczkodawcy, dokona6 dobrowolnej
przedterminowej splaty po|yczki w calo6ci bqd2w czg6ci, Prawem wla6ciwym stosowanym dla
zawartej umowy jest prawo angielskie, Zawarta umowa po2yczki nie odbiega od warunk5w
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

9. Informacje na temat stosowania zasad ladu korporacyjnego

Od czasu kiedy akcje Sp6lki sq przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, tj. od dn. 24 stycznia
20tI r,, wigkszo66 zasad ladu korporacyjnego wskazanych w zbiorze ,,Dobre Praktyki Sp6lek
Notowanych na NewConnect" byla przestrzegana zar6wno przez Sp6lkq, jak i jej Organy, Czg6i
zdarze1 objgtych katalogiem dobrych praktyk nie wystqpila w 20i6 roku, dlatego Emitent nie odnosi
siq do ich stosowania lub nie stosowania.

Zasada nr 1,

,,Sp6lka powinna prowadzi1 przejrzyst7 i efektywnq politykg informacyjnq, zar1wno z wykorzystan ?

tradycyjnych metod jak i z u2yciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzqdzi komunikacji
zapewniajqcych szybko6( bezpieczeristwo oraz szeroki i interaktywny dostqp do informacji. Sp6lka,
korzystajqc w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnii odpowiedniE komunikacjg z
inwestorami i analitykami, wykorzystujqc w tym celu r6wnie2 nowoczesne metody komunikacji
internetowei umozliwiai transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowai przebieg obrad i upubliczniad go na stronie internetowej."

Z uwagi na obecnq strukturg akcjonariatu Sp5lki oraz koszty zwiqzane z pelnym zastosowaniem
zasady numer L, zbioru ,,Dobre Praktyki Spdlek Notowanych na NewConnect" obrady Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 roku nie byly transmitowane z wykorzystaniem sieci
Internet. W przypadku zaistnienia nowych okoliczno5ci Zarzqd ponownie rozwaIy kwestiq stosowania
wymienionej zasady.

Zasada nr 3.2.

,,Opis dzialalnoici emitenta ze wskazaniem rodzaju dzialalnoici, z kt6rej emitent uzyskuje najwiqcej
pt odtiw."

Na stronie internetowej Sp6lki nie jest zamieszczona informacja o dzialalno6ci, z kt6rej Emitent
uzyskuje najwigkszy przychod, jednak2e informacja ta po6rednio wynika z publikowanych przez

Sp6lkq, tal<zeza pomocq strony internetowej raport6w okresowych,

Zasada nr 3,3.

,,Sp6lka prowadzi korporacyjnq stronq internetowq i zamieszcza na niej opis rynku, na ktdrym dziala
emitent, z okrefileniem pozycii emitenta nu ty: rynkt."

Broad Gate S,A, prowadzi stronq korporacyjnq, na kt6rej zmieszczony zostal og6lny opis rynku, na
kt6rym dziala Emitent, a tak2e sp6lki zale2ne, jednak z uwagi na specyficzny charakter rynku
zdefiniowanie bezpo6redniej konkurencji nie jest mo2liwe, a tym samym niemo2liwe jest okre6lenie
pozydi rynkowej zar6wno Emitenta jak i sp6tek zale2nych.

zasaba n'r'3.5 
'

,,Sp6lka prowadzi korporacyjn4 strong internetowq i zamieszcza na niej powziqte przez
podstawie oiwiadczenia czlonka rady nadzorczej, informacje o powiEzaniach czlonka rady
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z akcjonariuszem dysponujEcym akcjami reprezentujQcymi nie mniei niz 5o/o ogdlnei liczby glosdw na

walnym zgromadzeniu sp6lki."

Sp6lka nie dysponuje aktualnymi o5wiadczeniami czlonk6w Rady Nadzorczej co do powiEzah

z akcjonariuszami reprezentujqcymi nie mniej ni2 5o/o og6lnej liczby glosSw na walnym zgromadzeniu

Sp6lki.

Zasada nr 3.7.

,,Za plandwstrateglcznychspdlki"

Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,

jednak2e taka informacja jest przekazywana w raportach,

Zasada nr 11.

,,Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy wsp6lpracy Autoryzowanego Doradcy, poluinien

organizowai publicznie dostgpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami."

Sp6lka w 2016 rcjku nie zorganizowala wskazanej w powyzszej zasadzie liczby spotkai z inwestorami,

analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na koszty organizacji spotkari. Zarzqd Sp6lki zamierza

organizowad otwarte 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 miesigczne, w terminie 14 dni od zakoiczenia miesiqca (...)"

W ocenie Zarzqdu zakres informacji zamieszczanych w raportach miesigcznych Sp6lka przekazuje do

publicznej wiadomo6ci 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.

1O. Wskazanie czynnik6w ryzyka iopis zagro2efr

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

rublach oraz w walucie krajowej. W zwiqzku ztym,jest ona nara2ona bezpo5rednio na ryzyko wahari

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

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

wzglgdu na notowanie zar6wno cen surowc6w i czq6ci cen produkt6w w walucie amerykariskiej,

Ryzyko zwiqzane ze specyfikq prowadzenia dzialalnoSci na rynkach wschodnich
W roku sprawozdawczym Sp6lka posiadala podmioty zale2ne dzialajEcy 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 szczeg6lno6ci

ale nie wylqcznie w zakresie prawa podatkowego. I

Rylyko stopy ptocentowej
Wyhika"z nara2enia ?ktu;lnego i przyszlego wyniku finansoWego Sp6lki oraz jej

niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych, Ryzyko to dotyczy Sp6lki, jako 2e posiada ona

udzielone i otrzymane generujqce przychody i koszty odsetkowe,
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Ryzyko kredytowe
Jest to niebezpieczefstwo poniesienia straty w wyniku niesplacenia zobowiqzaf przez dlulnika lub
kontrahenta. Obecne oraz przyszle ryzyko powstania straty na skutek nie wywiqzywania sig dluznika
(kontrahenta) z podjgtych zobowiqzai wobec Sp6lki, lub jego dzialania niezgodnie z umowq lqczEcq

obydwie strony. Zaklada sig, 2e poziom strat z tytulu ryzyka kredytowego moze ulega6 znaczEcym

zmianom w nastqpstwie zmian zewngtrznych, oraz warunk6w ekonomicznych. Istotnym czynnikiem

ryzykajest r6wniez koncentracja nale2no5ci i zobowiqzah w ramach niewielkiej grupy podmiot6w.

Ryzyko plynnoSci
Obecna lub przyszla mo2liwo56 powstania straty na skutek braku mo2liwo6ci regulacji przez Sp6lkq

bie2qrych platno5ci i zobowiqzari,

11" Przewidywany rozw6j jednostki

Plany rozwojowe Sp6lki zwi4zane sq przede wszystkim z przejqciem oraz wsp6lprccE z rosyjskimi

sp6lkami zale2nymi, Nabycie oraz sprzeda| przez Emitenta udzial6w ADVAG, utworzenie sp6lki

Broad Gate OOO pozwolilo na rozszerzenie obszaru dzialalno6ci gospodarczej Broad Gate S,A., Sp5lka

bqdzie nie tylko uprawniona do dywidendy z tytulu posiadanych udzial6w w sp6lkach zaleznych, ale

r6wniez bqdzie mogla Swiadczy6 uslugi zwiqzane z tym przedsiqbiorstwem, takie jak transport i

logistyka na ternie.Unii Europejskiej, po6rednictwo w zakupach i sprzedazy produkt5w rolnych,

maszyn i urzqdzeh rolniczych, itp.

12. Wa2niejsze osiqgniqcia w dziedzinie badafi i rozwoju

Sp5lka nie prowadzila dzialalno6ci w dziedzinie badari i rozwoju.

13, Informacje o nabyciu akcjiwlasnych

W okresie, za kt6ry sporzqdzono sprawozdanie, Sp6tka nie nabyla akcji wlasnych,

14. Informacja o posiadanych oddzialach

Sp6lka nie posiada oddzial6w ani zaklad6w,

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

Sp6lki przed nimi.

Ryzyko kredytowe - Sp6tka posiada na dzief sprawozdawczy znacznE naleznoSi z tytulu udzielonej

Fairstock Enerprise po2yczki, kt6rej saldo wynosilo 3.799.626,7121 tj. 765.589,00 USD wraz
z nale2nymi odsetkami, po|yczka ta jest niezabezpieczona oraz posiada oprocentowanie stale
w wysoko6ci 12,5o/o. Monitorowanie splat po2yczki odbywa sig w ramach miesigcznego raportowania
i kontroli wewnqtrznej rozrachunk5w. Polyczkobiorca jest podmiotem w pelni wyplacalnym, stqd nie

ma ryzyka nieotrzymania przez Sp6lkg po2yczonej kwoty wrazz odsetkami.

Ryzyko plynno6ci - Broad Gate, jako Sp6lka dzialajqcE na rynku, nara2ona jest na utratq plynno6ci

finansowej rozumianej jako zdolnoSd do regulowania swoich zobowiqzai w wyznaczonym terminie.
Sp5lka zarzqdza swojq plynnoSciq poprzez bie2qte monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiqzari

oraz prognozy przeplyw6w pienig2nych na najblizsze mresrqce,

Ryzyko stopy procentowej - wynika jqce z nara2ehia aktualnego i przyszlego wyniku finansowego

Sp6lki oraz jej kapitalu na niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych. Sp6lka finansuje swojq

dzia@lno56 w du2ej mierze z.kapitalu wlasnego orazpo2yczek otrzymanych, kt6re udzielone
stalq stopg procentowq. Zatem, ekpozycja Sp6tki na ryzyko zmiany stopy procentowej jest

a
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Ryzyko walutowe - Sp6lka reguluje swoje zobowiqzania oraz posiada nale2no6ci i instrumenty
finansowe denominowane w walutach obcych, z kt5rych najwiqkszym jest nale2no56 wynikajqca z

udzielonej pozyczki w kwocie 765.589,00 USD. W zwiqzku z tym Sp6lka narazona jest na

bezpo$rednie ryzyko walutowe zwiqzane ze splatq tej2e pozyczki. W celu ograniczania ryzyka
walutowego Sp6lka na bieZqco monitoruje kursy walut oraz skraca terminy pomiqdzy realizacjq
danych transakcji w walutach ograniczajqc tym samym okres w jakim mogq zachodzi(, istotne zmiany
kursowe"

W 20t6 r. Sp6lka nie korzysta{a z 2adnych instrument6w pochodnych oraz nie stosowala
instrument6w zabezpieczajqcych, jednak2e nie wyklucza siq zastosowania zabezpieczeri w przypadku

zmiany sytuacji przedsiqbiorstwa.

16. Aktualna sytuacja finansowa Sp6tki

Przychody netto ze sprzeda2y Sp6lki w 2016 roku wyniosly 6.183.232,88 zl i byly ni2sze od

analogicznego okresu 2015 roku o kwotg 8.278.784,76 zl. Koszty dziatalno6ci operabyjnej
w 2016 roku wynosily 6.285,540,30 zl. Na koniec 2016 roku Sp6lka zanotowala stratg na sprzedazy w
wysoko5ci wyni6s{ 1A23A7,42 zl. Slabszy wynik rra sprzeda?y jest spowodowany w gl6wnej mierze
nizszymi niz w 2015 roku przychodami.

Wynik na pozostalej dzialalno5ci operacyjnej wykazal zysk w kwocie 777,35 zl, nie wplywajqc
znaczEco na wyniki operacyjne 2016 roku, Jednocze6nie, dzialalnoS6 finansowa wykazala zysk na
poziomie 727.B05,BS zl, m,in. w zwiqzku z tytulu odsetek od udzielonych pozyczek.

W konsekwencji powy2szych zdarze6, wynik netto Broad Gate za 2016 rok zamknql sig zyskiem
w wysoko6ci 727.805,85 zN, w 20t5 roku wynik netto zamknql sig stratq w kwocie 958.892,64 zl.

Sp6tka na koniec 2016 roku posiadala aktywa o warto5ci 47.963.533,37 zl, z kt6rych blisko 12,15%
stanowil majqtek obrotowy (na koniec 2015 roku majqtek obrotowy stanowil 72,I2a/o sumy
bilansowej)" Jednocze6nie po stronie pasyw6w, na dziei sprawozdawczy w stosunku do stanu na

koniec poprzedniego roku, zauwazalny jest znaczEcy spadek poziomu zobowiqza6 dtugo i

krdtkoterminowych.

17. Cefe Sp6lki na 2OL7 rok i lata nastqpne

Celem Sp6lki na rok 2077 oraz lata nastqpne jest przede wszystkim dalszy rozw6j dzialalno6ci, 5cisla
kooperacja z ADVAG, jak r6wnie2 rozw6j sprzeda2y w nowych segmentach rynku zwiqzanych z

rolnictwem,

18. Wynagrodzenie Zarzqdu i Rady Nadzorczej

Organ. kurota netto w ( Ws. zl)
Zarzqd 0

Rada Nadzorcza 0

19" Inne transakcje z czlonkamiZarzqdu i Rady Nadzorczej

Organ kwota netto w ( Ws. zl)
Zarz1d 0

Rada Nadzorcza 0
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20. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytulu Swiadczenia uslug wobec Emitenta wynioslo
w 2016 roku 8.550 zl netto,

21. Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi finansowych
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok obrotowy wynosi 4.950
ztotych netto oraz 3,600 zlotych netto za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

22. O6wiadczenia

ZarzEd Broad Gate S.A, o5wiadcza, 2e podmiot uprawniony do badania sprawozdaf finansowych WBS
Audyt sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, dokonujqcy badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego za 2016 roku zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, 2e podmiot a tak2e biegli
rewidenci dokonujqcy tego badania spelniali warunki do wyra2enia bezstronnej i niezale2nej opinii o .

badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami
zawodowymi.

Zarzqd Broad Gate S.A. oSwiadcza, i2 wedlejego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe za 2016 roku i dane por6wnywalne sporzqdzone zostaly zgodnie z obowiqzujqcymi
zasadami rachunkowo6ci oraz, ze odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje
majqtkowq i finansowq Sp6lki oraz jej wynik finansowy, a tak2e 2e roczne sprawozdanie z dzialalno6ci
Broad Gate S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiqgnig6 oraz sytuacji Sp6lki, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagro2efi.

Niniejsze sprawozdanie zatwierdzono w dniu 31 maja 20t7 roku do publikacji,
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