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WPROWADZENIE

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

za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmuje:

' wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
' bilans sporzqdzony na dzief 31 grudnia 2014 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje sumg: 96.669.896,4721;

' rachunek zysk6w i strat wykazuj4cy stratg netto w kwocie: 662.839,64 zl;
. rachunek przeplyw6w pieniqznych wykazujqcy wzrost Srodk6w pieniq2nych o kwotq:

L.079.683,79 zl;
. zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazujqce stan kapitalu wlasnego w wysokoSci 38

38.333.t49,39 zl;
. informacje dodatkowq zawierajqcq wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i wyjaSnienia.

Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Broad Gate za rok obrachunkowy od dnia

1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku dokonala spolka pod firmq .,WBS Audyt Sp. z o.o."

z siedzibq w Warszawie, wpisana do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego pzez SEd 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 2014 roku, dzialalno56 Grupy Kapitalowej Broad Gate skupiala siq na zmianie strategii prowadzonej

dzialalnoSci, Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dzialalnoSciq operacyjnq sp6lki zale2nej od

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

jako6ci gleby czy zarzqdzenie agroaKywami.

Grupa poprzez spdlkg zale2nq ADVAG Swiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarz4dzania

agroaktywami, przez produkcjg olej6w wysokojako6ciowych (rzepak, slonecznik), badanie jako6ci

gleby, a2 do optymalizacji upraw, ADVAG Swiadczy r6wniez 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 koricowych, w tym odbiorc6w z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto ADVAG

zajmuje sig r6wnie2 po6rednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

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

Pelna Nazwa Broad Gate Sp6lka Akcytna

Siedziba: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

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

Podstawowa dzialalno66 Handel, uslugi, dziatalno56 firm centralnych

Czas trwaniar Nieoznaczony

NIP 701-008-65-15

REGON 141003673

Kapital zakladowy Kapital zaktadowy na dzie1 3I grudnia 2014 roku wynosil L.227'504,80'

Dane kontaktowe e-mail:
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Sprawozdanie Zan4du
z dzialalno5ci Grupy Kapitaiowej

w 2014 roku

Zalzqd Sp6lki Broad Gate S.A,
W okresie sprawozdawczym sklad Tarzqdu ulegl zmianie. W dniu 11 marca 2014 roku, rezygnacjq

z pelnionej funkcji zlo2yl Piotr leleniewski. W zwiqzku z ww, rezygnacjq, Rada Nadzorcza Broad Gate

S.A., na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 roku, podjela uchwalg o powolaniu na nowE kadencjg

z dniem 12 marca 2014 roku, Prezesa Zarzqdu Sp6lki pana Alec Fesenko. Na dzieri publikacji

niniejszego sprawozdania w sklad organ6w wchodzily nastqpujqce osoby:

Alec Fesenko Prezes Zaaqdu

Rada Nadzorcza Broad, Gate S.A,

W okresie sprawozdawczym sklad Rady Nadzorczej ulegl zmianie. W dniu 11 marca 2014 roku do

Sp6lki wplynqla rezygnacja wszystkich czlonk6w Rady Nadzorczej tj.: Gustawa Grotha, Adama

Osifiskiego, Pawla Osiriskiego, Leszka Wi6niewskiego oraz Lucyny Warda. Czlonkowie Rady Nadzorczej

zlo2yli rezygnacjg z pelnionych funkcji, ze skutkiem na dziei otwarcia obrad najblizszego walnego

zgromadzenia Sp6tki.

Obecni Czlonkowie Rady Nadzorczej Spolki powoiani zostali do sprawowania funkcji czlonk6w Rady

Nadzorczej Sp6lki w dniu 28 lipca 2014 roku na mocy uchwaly nr 2 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2014 roku,

Na dzieri publikacji rapoftu sktad Rady Nadzorczej Sp6tki przedstawia sig nastqpujqco:

Victor Semenov Czlonek Rady Nadzorczej

6

Wade Barnes

Brett Duffy

Przemyslaw Kowalewski

John Shmorhum

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Na dziefi 31 marca 2014 roku Emitent posiadal jednq jednostkg stowarzyszonE - spolkg ADVAG.

W dniu 12 maja 20!4 roku, Spolka zawarla umowq nabycia dodatkowych 51% udzial6w ADVAG itym
samym ADVAG stal siq spolkq zalelnq od Broad Gate S.A. Na dzie6 publikacji raportu Broad Gate S.A,

oosiada 760/o udzial6w ADVAG.

ADV\G
Advonced Agdculfure

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon Krasnogarski,

ul. Ilinckowo, bud, 8/409

Dane RLjestrowe Rosyjski Krajowy CeMkat Rejestracji 77 no Q12I63005, Rosyjski

Krajowy Numer Rejestragi 1t077466Lt499

Podstawowa dzialalno6c Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadane udzial 760/o
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Sprawozdanie ZaEAdu
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2014 roku

l.3.Informacje na temat akcjonariuszy Grupy Kapitalowej
Na dzieri 31 grudnia 2014 roku akcjonariuszami Broad Gate S.A,, czyli gl6wnej sp6lki Grupy

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

Lp. Dane akcjonariusza
Udzial w kapitale

zakladowym
\rr Ja!./ (w proc,)

Cellestis Limited t0.24r.932 83,44

Pozostali 2.033.116 16,56

12.275.048 100

Liczba akcji
(w szt.)

Udzial w glosach
(w proc.)

83,44

_ _--"_._ _ _.:_,"19,I.p:-
100

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

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

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

przeksztalceniem, o kt6rym mowa powy2ej, kapital Spolki wynosil 50.000,00 zl i dzielil sig na 1"000

udzial6w o r6wnej warto5ci nominalnej. W dniu 29 kwietnia 2010 roku kapita{ 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 0,10 zl kazda, Wpis nowej wysoko3ci

kapitalu zakladowego Sp6lki do rejestru przedsiqbiorc6w KRS nastqpil 1 lipca 2010 roku, W dniu 25

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

Gospodarczy zarejestrowano podwyZszenie kapitalu zakladowego Sp6lki o kwotg 28.531,00 zl., !. do

kwoty 2,596,331,00 zl poprzez emisjq 285.310 akcji na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,10

zlotych kaZda. W dniu 14 wrzeSnia 2011 roku postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m,st, Warszawy

w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego zarejestrowano podwyzszenie

kapitalu zakladowego Spolki o . kwotg 108,860,50 zl., tj. do kwoty 394.77t,50 z+ paprzez

emisjg 580.000 akcji na okaziciela serii C oraz emisjg 508.605 akcji na okaziciela serii D o warto6ci

nominalnej 0,10 zlotych ka2da.

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

podwy2szenia kapitalu zakladowego Spolki poprzez emisjq akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Sp6lki,

Na mocy postanowie6 uchwaly, o K6rej mowa powy2ej, walne zgromadzenie podwy2szylo kapital

zakladowy Sp6lki o kwotg nie wiqkszq niZ 833.333,30 zl, tj. z kwoty 394.177,50 zl do kwoty nie

wigkszej nil t.227.504,80 zl. Podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki nastqpilo w drodze emisji nie

wigcej ni2 8.333.333 akcji na okaziciele serii E. Zgodnie z upowaZnieniem zawatym w uchwale nr 14

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

w dniu 18 lipca 2014 roku podjql uchwalg okre6lajqcE cenq emisyjnq akcji zwyklych na okaziciela serii

E na pozio4ie 3,00 zl za jednq akcjg, JednoczeSnie informujqc, i2 akcje serii E w liczbie 8.333.333

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

na skompensowanie wierzytelnoSci przyslugujqcych Cellestis Limited wobec'Sp6lki tytulem sprzeda2y

udzial6w ADVAG OOO z siedzib4 w Federacji Rosyjskiej. Rejestracja podwy2szenia kapitalu

zakladowego, o K6rym mowa powy2ej, nastqpila w dniu 2 pa2dziernika 2014 roku na mocy

M

'Charakter powiazania Jednostka powiazana

Dane kontaRowe Tel.+7 (495) 65t-62-34

Fax+7 (495) 651-62-33

www.advaq.ru

Prezes Zarzqdu Alec Fesenko
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Sprawozdanie Zarzqdu
z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej

w 2014 roku

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

Krajowego Rejestru Sqdowego.

Kapitat zakladowy na dzief 3I.72.2074 r, wynosil L227.504,80 zl i dzielil sig na:

Il 2.567.800 akcji zwyklych na okaziciela serii A o waftoSci nominalnej 0,10 zl ka2da

21 285.370 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,10 zl kaZda

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

4/ 508.605 akcji zwyklych na okaziciela serii D o wartoSci nominalnej 0,10 zl ka2da

5/ 8.333,333 akcji zwyklych na okaziciela serii E o wafto6ci nominalnej 0,10 zl ka2da

2. Informacje o stanie finansowym Grupy Kapitalowej

p

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane na Dane na Dane na
koniec 2014 koniec 2013 koniec 2014

roku roku roku

wPLN wPLN wEUR

Dane na
koniec 2013

roku

w EUR

Przychody netto ze sprzeda2y

Koszty dzialal no6ci operacyjnej

Pozostale przychody operacyjne

Pozostale koszty operacyjne

Przychody finansowe

Koszty flnansowe

Zyskl(strata) brutto

Zyskl(strata) netto

Przeplywy pienigzne netto z dzialalno6ci operacyjnej

Pzeplywy pienigzne netto z dzialalnoSci inwestyc$nej

Pzeplywy pieniq2ne nefto z dzialalno6ci flrnansowej

AKywa trwale

AKywa obrotowe

Kapitaly wlasne

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

Wafto6t kiqgowa kapitaldw wlasnych na jednq akcjq
(w zt)
Zysk (strata) za okres na jednq akcjq (w zt.)

2 636 t73,46 15 060 254,96 626 020,77

2 312 100,05 t4 r72009,89 549 06t,99

2,61 L 846 416,20 0,62

5 502,53 3 r4r982,02 t 306,70

611 910,57 632 024,06 L45 3r2,4L

413 118,61 331346,52 98 104,63

5t7 365,45 -360977,0Q t22860,47

433 998,45 -158 222,05 103 063,04

r 49L 577,72 -389 687,51 354 209,86

0,00 L09 483,47 0,00

-1 487 931,68 539 401,81 -353 344,02

3 680 568,05 B 411 498,52 887 482,65

15 982 r09,12 t4 268720,24 3 853 710,73

15 068 116,31 8 993 536,21 3 633 322,80

4 594 560,86 13 539 670,60 1 107 870,58

3 349 384,92 r2328 548,3L 807 625,6L

3,82

0, 11

0,73

-0,03

Q,92

0,03

63 091 926,09

59 370 801,05

7 735197,37

13 162705,28

2 647 738,4r

1 388 109,97

-L 572 240,97

-662839,64

-t 632 5I7,9r

458 659,11

2259 715,98

35 852 330,13

60 817 566,28

38 333 149,39

57 7r0 L37,99

52547 97t,48

SrLz

-0,t2

"Wybrane dane finansowe zawafte w niniejszej tabeli przeliczone zostaly na EURO wedtug nastqpujErych zasad:

1. poszczeg6lne pozycje aKyw6w i pasyw6w - wedlug kursu ogloszonego pfzez NBP na dziefi 3I.L2.20I4 (4,2623 zU

EURO) oraz na dzieri 31.12.2013 (4,1472 zl EURO),

2, poszczeg6lne pozycje sprawozdania wynikajEce z rachunku zysk6w i strat - wedlug kursu stanowiqcego 5redniq

arytmetycznE 5rednich kurs6w ustalonych pnez NBP na ostatni dziei ka2dego zakofczonego miesiqca okresu

sprawozdawczego - odpowiednio 4,t893 zl / EURO na dzieri 31.12.2014 oraz 4,2M zllEURO na dzieri 3L,12'20L3'"
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2.1. Struktura aktyw6w i pasyw6w

Dane na koniec 2014 Dane na koniec 2013
roku rokuStruktura bilansu

AKTYWA

Aktywa tnarale

AKywa obrotowe

SUMA AKTYWOW

PASYWA

Kapital wlasny ogolem

Zobowiqzania razem w tym:

Rezerutry na zobowiqzania

Zoboriviqzania dlugoterminowe

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

SUMA PASYW6W

37o/o

630/o

100%

4oo/o

600/o

4o/o

5o/o

9Io/o

100%

19o/o

81o/o

100%

77o/o

23o/o

0o/o

27o/o

73o/o

100o/o

2.2. P ozy cja poza bi la nsowe
Zobowiqzania warunkowe/ w tym gwarancje, porQczenia oraz weksle w bie2qcym okresie nie
wystEpily,

3. Komentarz do wynik6w Grupy Kapitalowej ujawnionych w skonsolidowanym

sprawozdaniu finansowym za okres od I stycznia 2O14 r. do 31 grudnia 2O14 t.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzeda|y Grupy Kapitalowej Broad Gate S,A. w 2014 roku

wyniosly 63.091.926,09 zl, z kt6rych wigkszoS6 stanowily przychody Advag OOO (w 2014 roku

przychody Advag OOO, przed uwzglQdnieniem koreK konsolidacyjnych stanowil,l 78o/o przychod6w

netto ze sprzedazy Grupy). Koszty dzialalno6ci operacyjnej wynosily 59.370.801,05 zl, co pozwolilo

Grupie zanotowae zyskze sprzedazy na koniec 2014 roku w kwocie 3.727.L25,04 zl. Osiqgnigty wynik

oznaczat ze Grupa realizuje rentownosf sprzeda2y ksztattujqcq siq na poziomie 6%.

Wynik na pozostalej dzialalno5ci operacyjnej wykazal stratQ w kwocie 5.427.573,9I zl, wplywajEc

znaczAco na wyniki operacyjne osiQgniqte w 2014 roku. Jednocze6nie, wynik na dzialalno6ci

finansowej wykazal zysk na poziomie t.259.628,44 z\, w zwiqzku z przychodami z tytulu odsetek w

kwocie 1,122.003,55 z{ gl6wnie od po2yczek udzielonych. W konsekwencji powfzszych zdarzefi, Grupa

Kapitalowa poniosla stratq za 2014 rok w wysoko6ci 662.839,64 zl. Na jej wysoko6e wpryw mialy m.in.

wysokie koszty finansowe Advag OOO na skutek naliczenia ujemnych r62nic kursowych oraz naliczenie

odpisu amoftyzacyjnego od warto6ci nabytych udzial6w sp6lki.

Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitalowej na dzieri 31.L2.2O74 roku wyniosla

96.669.896,41 zl, wobec 79.662.677,17 zl na koniec 2013 roku.

Tnaczqcy wzrost aktyw6w Grupy oraz dobre wyniki na sprzedahy realizowane przez samE Sp6lkq oraz

na poziomie Grupy uzasadniajq decyzjg w poczqtku roku 2014 o powstaniu Grupy i nabyciu sp6lki

Advao OOO.
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Sprawozdanie Zazqdu
z dzialalno5ci Grupy Kapitalowei I sf''l-' I \:;

4. Zdarzenia istotnie wplywajqce na dzialalnoS6 Grupy Kapitalowej

Ponizej wskazano zdarzenia istotnie wplywajEce na dzialalnoS6 jednostki, jakie nastqpily w 2074,

a tak2e kt6re nastqpily po dniu bilansowym:

Data Zdarzenie

12 luteqo 20t4 r Sp6lka otrzymala informacjg o podpisaniu listu intencyjnego (,,1I') przez

sp6lkg Cellestis Limited z siedzibq na Cyprze. Zgodnie z treSciq LI, Broad

Gate S.A. i Cellestis Limited zobowiqzaly sig do prowadzenia w dobrej

wierze rozm6w w zakresie okre6lenia strategii dalszej wsp6lpracy
gospodarczej,

Na dzieri podpisania LI Cellestis Limited byla wigkszoSciowym udzialowcem

spolki ADVAG. Na podstawie LI, Strony zobowiqzaly sig do prowadzenia

negocjacji w celu nabycia przez Sp6lkg 760/o udziatrow ADVAG, Pierwszy

etap wsp6lpracy zostal sfinalizowany 12 marca 2014 roku, kiedy Emitent

zawarl umowQ nabycia 25o/o udzialow ADAVAG.

12 marca 2014 r Emitent zawarl umowq nabycia 25o/o udzialow ADAVAG, Zgodnie z umowE

Emitent zobligowany zostal do zaplaty Cellestis Limited ceny wynoszqcej

10.700,000,00 z{ (slownie: dziesiqd milion6w siedemset tysigcy zlotych),

Zaplata ceny nastqpila w dniu 12 marca 2013 roku, poprzez potrqcenie

wierzytelnoSci istniejqcych migdzy stronami umowy tj. wierzytelno6ci

wynikajqcych z um6w sprzeda2y udzial6w Fesenko TOB oraz RusOil OOO,

zawafich dnia 23 grudnia 2013 roku, o czym Emitent informowal w

raporcie bieZqcym nr 712073 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

15 kwietnia 2Ol4 r. Sp6lka zawarla umowQ z EBC Solicitors S,A, w zakresie Swiadczenia wobec

Sp6lki uslug autoryzowanego doradcy, o kt6rych mowa w $ 18 ust, 3

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

12 maja 2074 r. Sp6lka zawarla z Cellestis umowq nabycia 51% procent udzial6w ADVAG,

za kt6re Emitent zobowiqzal sig zaplaci6 cenQ w lqcznej wysoko6ci

25.000.000 zl (dwadzie5cia pigd milion6w zlotych) za wszystkie udzialy.

Przejqcie kontroli nad ADVAG pozwoli na konsolidowanie wynik6w Emitenta

z tym podmiotem i odtworzenie grupy kapitalowej. Wedlug wstqpnych

danych przychody netto ADVAG ze sprzeda|y osiqgnigte w pierwszym

kwartale 2074 roku wyniosly okolo 17 mln zl, za6 zysk z dzialalno6ci

operaryjnej okolo 0.5 mln zl.

27 maja 2074 r. Sp6lka zale2na Advag OOO ("Sp6lka") podpisala umowq kupna 4,100 ton

nasion rzepaku i 17.000 ton nasion slonecznika. Dokladna wartoSt

przedmiotu umowy zostanie okre5lona. na podstawie szczeg6lowych

zam6wiefi, przy czym szacunkowa wartoSi.kontraKu wynosi 295.400'000

rubli rosyjskich, co stanowi odpowiednik 8.400,000 dolar6w amerykariskich'

29 maja 2014 r Sp6lka zale2na Advag OOO ("Sp6lka") podpisala umowq kupna 12,000 ton

nasion slonecznika. Dokladna wartoS6 przedmiotu umowy zostanie

okre6lona na podstawie szczeg6lowych zam6wie6, przy czym szacunkowa

wartoSi kontraktu wynosi 139.000.000 rubli rosyjskich, co stanowi

odpowiednik 4.000.000 dolar6w amerykariskich. Zaku pione nasiona poslu2q

Sp6lce do produkcji wysoko oleinowego oleju slonecznikowego,

25 czerwca 2014 r. Sp6lka zalelna Advag OOO podpisala umowQ z Trans Agro z siedzibq w

Tatarstanie. Przedmiotem umowy jest dostawa 7,000 ton wysoko

oleinowych ziaren slonecznlka, oraz 11.000 ton wysoko oleinowych ziaren
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rzepa ku, o wa rto6ci przekraczajAcej 6, 300. 000 dola r6w a meryka riskich.

30 czerwca 2074 r. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podjqlo uchwalg nr 14 w sprawie

podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki poprzez emisjg akcji serii E w

trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Sp6lki, Na

mocy postanowiefi uchwaly, o kt6rej mowa powyzej, walne zgromadzenie
podwy2szylo kapital zakladowy Sp6lki o kwotg nie wigkszq niz 833.333,30

zl, tj. z kwoty 394.171,50 zl do kwoty nie wigkzej ni? 1.227.504,80 zl.

Podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki nastqpilo w drodze emisji nie

wigcej ni2 8.333,333 akcji na okaziciele serii E,

18 lipca 2014 r. Zarz4d Spolki roku podjql uchwalq okreSlajqcE ceng emisyjnq akcji

zwyklych na okaziciela serii E na poziomie 3,00 zl za jednq akcjg.

lednocze6nie informujqc, i2 akcje serii E w liczbie 8,333.333 zostanq

zaoferowane do objgcia sp6tce Cellestis Limited z siedzibq w Republice

Cypryjskiej, co pozwoli na skompensowanie wierzytelnoSci przyslugujqcych

Cellestis Limited wobec Sp6lki tytulem sprzeda2y udzial6w ADVAG OOO z

siedzibq w Federacji Rosyjskiej.

28 lipca 2074 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki podjglo uchwalg w sprawie
powolania do Rady Nadzorczej Sp6lki nastqpujqcych os6b:

. Victor Semenov

' Wade Barnes
. Brett Duffy
. PrzemyslawKowalewski
' John Shmorhum

28 lipca 20L4 r. Sp6lka zale2na Advag OOO zawarla umowQ na mocy kt6rej sprzedala

wysoko oleinowy olej slonecznikowy o wartoSci 2.800,000 dolar6w

amerykariskich, Umowa zostala zawarta ze sp6lkq pod firmq

AarhusKarlshamn UK Ltd. - jednym z lider6w rynku produkcji olej6w
jadalnych i tluszcz6w dla przemyslu spozywczego w Europie,

4 sierpnia 2014 r. Sp6lka zale2na Advag 000 zawarla umowq na mocy kt6rej sprzedala

wysoko oleinowy olej slonecznikowy o warto5ci 2.600,000 dolar6w

amerykafiskich, Umowa zosta{a zawarta z AarhusKarishamn Sweden AB,

jednym' z lider6w rynku produkcji olej6w jadalnych i tluszcz6w dla

przemyslu spo2ywczego w Europie,

2 pa2dziernik 2074 r. Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego wydal postanowienie o rejestracji

podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki do k,t'toty 7.227'504,80 zl'

dokonanego na podstawie uchwaly nr 14 walnego zgromadzenia z dnia 30

czerwca 2074 roku 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 Soolki,

23 pa2dziernik2074 r Sp6lka zale2na Advag OOO ("Sp6lka") podpisala umowQ z Cargill Yug z

siedzibq w Krasnodarze na terytorium Rosji na dostawg 20.000 ton wysoko

olei nowego oleju sloneczni kowego. Dostawy bgdq rea I izow ane przez Sp6lkq

w okresie do czwartego kwartalu 2014 roku do pierwszego kwartalu 2016

roku. Dokladna wartoS6 przedmiotu umowy, zostanie okreSlona na

podstawie szczeg6lowych zam6wieri I przY czym szacunkowa warto56

kontraktu wynosi ponad 20,000,000 dolar6w amerykaiskich.

16 kwietnia 2Ol5 r. W Federacji Rosyjskiej utworzono sp6lkg Broad Gate OOO (,,Sp6lka') z
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w 2014 roku

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 sttlcznia 20Ll r., wigkszo66 zasad ladu korporacyjnego wskazanych w zbiorze ,,Dobre Praktyki

Sp6lek Notowanych na NewConnect" byla przestrzegana zar6wno przez Sp6lkq, Grupq jak i jej

Organy. Czq6( zdarzefi objqtych katalogiem dobrych praktyk nie wystqpita w 2Ot4 roku, dlatego

Emitent nie odnosi sig do ich stosowania lub nie stosowanta.

Zasada nr 1,

,,Sp6lka powinna prowadzi| przejrzystE i efektywnq politykg informacyjnq, zardwno z wykorzystaniem

tradycyjnych metod, jak i z uiciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzqdzi komunikacji
zapewniajqcych szybko6( bezpieczeristwo oraz szeroki i interaktywny dostgp do informacji. Sp6lka,

korzystajqc w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnit odpowiedniq komunikacjq z
inwestorami i analitykami, wykorzystujqc w t-ym celu rciwnie2 nowoczesne metody komunikacji
internetowej, umozliwiai transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci

Internet, rejestrowad pzebieg obrad i upubliczniai go na stronie internetowej,"

Z uwagi na obecnq strukturq akcjonariatu Spolki oraz koszty zwiqzane z pelnym zastosowaniem

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

Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku orazZB lipca 2014 roku nie byly transmitowane z

wykorzystaniem sieci Internet. W przypadku zaistnienia nowych okoliczno6ci Zarz1d ponownie rozwaZy

kwestiq stosowania wymienionej zasady.

Zasada nr 3.2.

,,Opt's dzialalnoici €mitenta ze wskazaniem rodzaju dzialalnoici, z kt6rej emitent uzyskuje najwigcej
przychod6w."

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

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

Sp6lkg, talae za pomocE strony internetowej raport6w okresowych.

Zasada nr 3.3.

,,Sp6lka prowadzi korporacyjnq strong internetowA i zamieszea na niej opis rynku, na ktdrym dziala

emitent, wraz z okreileniem pozycji emitenta na tym rynku."

Broad Gate S.A, prowadzi strong korporacyjnq, na kt6rej zmieszczony zostal og6lny opis rynku, na

kt6rym dziala Emitent, a tak2e sp6lki zale2ne, jednak z uwagi na specyficzny charakter rynku

siedzibq w Moskwie. W Emitent objql 1000/o kapitatu zakladowego

o warto5ci nominalnej 10.000 rubli rosyjskich, Sp6lka zostala

zarejestrowana w jednolitym rejestrze pahstwowym os6b prawnych pod

numerem 1157746388821 w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Docelowq dzialalno6ciq Broad Gate OOO bgdzie zarz4dzanie zakladem

produkcyjnym wytwarzajqcym wysokojako5ciowy olej slonecznikowy i

rzepakowy, Optymalizacjg koszt6w wytwarzania oleju zapewniq umowy z

Advag OOO na dostawg nasion slu2qcych do produkcji. Planowany model

biznesowy ma na celu konsolidacjg dzialalnoSci biznesowej wewnqtrz grupy

kapita.lowej Emitenta, co w ocenie ZarzEdu zapewni zwigkszenie

przychod6w grupy.
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z&finiowanie bezpo6redniej konkurencji nie jest mo2liwe, a tym samym niemo2liwe jest okreSlenie

pozycji rynkowej zar6wno Emitenta jak i sp6tek zaleznych.

Zasada nr 3.5

,,Sp6lka prowadzi korporacyjnE strone internetowq i zamieszcza na niej powziete pzez zarzqd, na

podstawie oiwiadczenia czlonka rady nadzorczej, informacje o powiqzaniach czlonka rady nadzoraej
z akcjonariuszem dysponuj7cym akQami reprezentuj7cymi nie mniej ni2 5o/o og6lnej liczby glosdw na

wa I n ym zg roma dzen i u sp 6lki."

Sp6lka nie dysponuje aktualnymi o5wiadczeniami czlonk6w Rady Nadzorczej co do powiqzari z

akcjonariuszami reprezentujqcymi nie mniej ni2 5o/o og6lnej liczby glos6w na walnym zgromadzeniu

Spolki.

Zasada nr 3.7.

,,Zarys plandw strategienych sp6lki."

Na stronie internetowej Emitenta nie jest zamieszczona wprost informacja o planach strategicznych,
jednakZe taka informacja jest przekazywana w rapoftach.

Zasada nr 11.

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

organlzowai pub[icznie dostqpne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami."

Sp6lka w 2074 roku nie zorganizowala wskazanej w powy2szej zasadzie liczby spotkaf z inwestorami,

analitykami i mediami gl6wnie z uwagi na koszty organizacji spotka6. 7arz4d Sp6lki zamierza

organizowad otwarte spotkania z inwestorami, analitykami pzedstawicielami medi6w stosownie do

bie2qcych potrzeb zainteresowanych oraz Sp6lki, O terminach wspomnianych spotka6, Sp6tka bgdzie

informowala rynek z odpowiednim wyprzedzeniem za po5rednictwem swojej strony internetowej.

Zasada nr 16.

,,Emitent publikuje raporty miesiqcznq w terminie 14 dni od zakoiczenia miesiEca (...)"

W ocenie Zarzqdu zakres informatji zamieszczanych w raportach miesiqcznych Sp6tka przekazuje do

publicznej wiadomoSci w rapoftach okresowych. Jest to w ocenie Zarzqdu wystarczajqcy spos6b

zapewnienia efektywnego dostqpu do informacji potrzebnych do oceny sytuacji Spofki oraz jej

funkcjonowania, bez koniecznoSci dublowania informacji poprzez przekazywanie ich w raportach

miesigcznych.

6. Wskazanie czynnik6w ryzyka i opis zagroief

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

oraz w walucie krajowej. W zwiqzku z tym, jest ona nara2ona bezpoSrednio na ryzyko waha6

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

walutowych (zwlaszcza relacji PLN/USD i RUB/USD) mo2e miet dodatkowy wplyw na wyniki Sp6lki ze

wzglqdu na notowanie zar6wno cen surowc6w i czgSci cen produkt6w w walucie amerykafskiej.

Ryzyko zwiqzane ze specyfikq prowadzenia dzialalnoSci na rynkach wschodnich
W roku sprawozdawczym Sp6lka posiadala podmiot zale2ny dzialajqcy na rynkach wschodnich - m.in.

na obszarze Rosji. Podmiot ten jest w duZej mierze zalelny od dzialaf podejmowanych przez lokalnq

@
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z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej

w 2014 roku

administracjg, Sp6lka jest tak2e narazona na ryzyko zmian przepis6w prawa w szczeg6lno6ci ale nie

wylqcznie w zakresie prawa podatkowego.

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

niekorzystny wplyw zmian st6p procentowych. Ryzyko to dotyczy Spolki, jako 2e posiada ona kredyt

inwestycyjny w Banku Alior oraz po2yczki udzielone i otrzymane generujqce przychody i koszty

odsetkowe.

Ryzyko kredytowe
Jest to niebezpieczeristwo poniesienia straty w wyniku niesplacenia zobowiqzafi przez dlu2nika lub

kontrahenta. Obecne oraz przyszle ryzyko powstania straty na skutek nie wywiqzywania sig dlu2nika

(kontrahenta) z podjqtych zobowiqzafi wobec Sp6lki, lub jego dzialania niezgodnie z umowE lqczqcq

obydwie strony. Zaklada sig, 2e poziom strat z grtulu ryzyka kredytowego mo2e ulega6 znaczEcym

zmianom w nastQpstwie zmian zewngtrznychf oraz warunk6w ekonomicznych. Istotnym czynnikiem

ryzyka jest r6wnie2 koncentracja nale2no5ci i zobowiqzaf w ramach niewielkiej grupy podmiot6w,

Ryzyko plynno6ci
Obecna lub przyszla mo2liwo66 powstania straty na skutek braku moiliwo5ci regulacji przez Sp6lkq

bie2qcych platnoSci i zobowiqzafi.

7. Przewidywany rozw6j Grupy Kapitalowej

Plany rozwojowe Grupy zwiqzane sq pzede wszystkim z przejqciem oraz wsp6lpracE z ADVAG.

Nabycie przez Spolkq udzial6w ADVAG pozwoli na rozszerzenie obszaru dzialalnoSci gospodarczej

Broad Gate S.A.; Sp6lka bqdzie nie tylko uprawniona do dywidendy z tytulu posiadanych udzial6w w

sp6lce ADVAG, ale r6wniez bqdzie mogla Swiadczyd uslugi zwiqzane z tym przedsiqbiorstwem, takie
jak transport i logistyka na ternie Unii Europejskiej, poSrednictwo w zakupach i sprzeda2y produkt6w

rofnych, maszyn i urzqdzei rolniczych, itp.

8. Wa2niejsze osiqgniqcia w dziedzinie badafi i rozwoju

Spolka nie prowadzila dzialalnoSci w dziedzinie badafr i rozwoju.

9. Informacje o nabyciu akcji wtasnych

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

10. Informacja o posiadanych oddzialach

Sp6lka nie posiadd oddzialdw ani zaklad6w

11, Przewidywana sytuacja finansowa

Grupa Kapitalowa nie zamierza publikowac prognoz na 2015 rok.

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

Spolki przed nimi.

Ryzyko kfedytowe - Sp6lka posiada na dzieri sprawozdawczy znaczn1 nale2no56 z tytulu udzielonej

Fairstock Enerprise pozyczki, kt6rej saldo wynosilo 4.439.767,41 zl t1..7.265.900,83 USD wraz

z naleZnymi odsetkami, po2yczka ta jest niezabezpieczona oraz posiada oprocentowanie stale

w wysoko6ci 12,5o/o. Monitorowanie splat po2yczki odbywa sig w ramach miesiqcznego raportowania

@
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i kontroli wewnqtrznej rozrachunk6w, Pozyczkobiorca jest podmiotem w pelni wyplacalnym, stqd nie

ma ryzyka nieotrzymania przez Sp6lkq po2yczonej kwoty wraz z odsetkami,

Ryzyko ptynno6ci - Broad Gate, jako Sp6lka dzialajqcq na rynku, narazona jest na utratq plynno5ci

finansowej rozumianej jako zdolno6i do regulowania swoich zobowiqzah w wyznaczonym terminie.

Spdlka zarzqdza swojq plynnoi;ci4 poprzez bie2qce monitorowanie poziomu wymagalnych zobowiqzari

oraz prognozv przeplyw6w pienig2nych na najblizsze mteslEce,

Ryzyko stopy procentowej - wynikajqce z narazenia aktualnego i przyszlego wyniku finansowego

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

dzialalno5f w duzej mierze z kapitatu wlasnego oraz poiyczek otrzymanych, K6re udzielone zostaly na

stalq stopq procentowq. Zgodnie ze stanem na 31,12,2014 roku, Sp6tka posiadala kredyt inwestycyjny

w Alior Bank o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopq WiBOR 1M w kwocie L250.7I1,67 zN.

Zatem, ekspozycja Sp6lki na ryzyko zmiany stopy procentowej jest umiarkowania.

Ryzyko walutowe - Spolka reguluje swoje zobowiqzania oraz posiada nale2no5ci i instrumenty

finansowe denominowane w walutach obcych, z kt6rych najwigkszym jest nalezno66 wynikajqca z

udzielonej po2yczkiwrazz odsetkami w kwocie 1.265.900,83 USD, W zwiqzku z tym Spotka nara2ona

jest na bezpoSrednie ryzyko walutowe zwiqzane ze splatq tej2e po2yczki. W celu ograniczania ryzyka

walutowego Sp6tka na biezqco monitoruje kursy walut oraz skraca terminy pomiqdzy realizacjq

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

KUTSOWe.

W 2014 r, Grupa nie korzystala z 2adnych instrument6w pochodnych oraz nie stosowala instrument6w

zabezpieczajqcych, jednak2e nie wyklucza sig zastosowania zabezpieczeri w przypadku zmiany sytuacji

przedsigbiorstwa,

13. Informacje o badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitalowej i przeglqdzie sprawozdan ia fi na nsowego Gru py Ka pitalowej

Badanie rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2014 przeprowadzi{ WBS

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

14. Wynagrodzenie Zarz4dui Rady Nadzorczej

Organ kwota netto w zl
Zarzqd 263.040,28 zl

Rada Nadzorcza 0

WynagrodzenieZarzqdu zostalo wyplacone w sp6lce Advag.

15. Inne transakcje z czlonkamiZarz1du i Rady Nadzorczej

Organ kwota netto w zl

ZarzEd 8,000

Rada Nadzorcza 0

16. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytulu 6wiadczenia uslug wobec Emitenta wynioslo w 2014

roku 16 200 zl netto.
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17* OSwiadczenia

7arz4d Broad Gate S,A. o wiadcza, 2e podmiot uprawniony do badania sprawozdai finansowych WBS

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

sprawozdania finansowego za 2074 roku zostal wybrany zgodnie z przepisami prawa orazl 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.

Tarzqd Broad Gate S.A. o6wiadcza, i2 wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za 2014 roku i dane por6wnywalne sporzqdzone zosta{y zgodnie

z obowiqzujqcymi zasadami rachunkowo5ci oraz, 2e odzwierciedlajq w spos6b prawdziwy, rzetelny

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

sprawozdanie z dzialalno6ci Grupy kapitalowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiqgniq6 oraz

sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro2e6.

Niniejsze sprawozdanie w dniu 29 maja 2015 roku do publikacji.

BROAD GATE S.
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