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Informacje og6lne

Podstawowe dane o Emitencie

1.

1.1

Siedziba

DzialalnoS6

Kapital zakladowy

Pelna nazwa Broad Gate Sp5lka Akcyjna
(dalej: "Emitent", "Sp6lka" lub ,,Broad Gate S.A,")

Czas trwania

Sqd Rejestrowy

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa

Dzialalno56 agent6w zajmujqcych siq sprzedazq plod6w rolnych, 2ywych zwierzqt,

surowc6w dla przemyslu tekstylnego i p6lprodukt6w (46.11.2)

Kapital zakladowy na dzieri 31.03,2018 r, wynosil I.227.504,80 zl i dzielil sig na:

tl 2.567.800 akcji zwykiych na okaziciela serii A o warto5ci nominalnej 0,L0 zl ka2da

21 285.3I0 akcji zwyklych na okaziciela serii B o warto6ci nominalnej 0,10 zl kazda

3/ 580.000 akcji zwyklych na okaziciela serii C o warto5ci nominalnej 0,10 z{ kazda

4/ 508.605 akcji zwyklych na okaziciela serii D o warto5ci nominalnej 0,I0 zlkalda
5/ 8,333,333 akcjizwyklych na okaziciela serii E o wartoSci nominalnej 0,10 zl kazda

Nieoznaczonv

SAd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia{ Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadoweoo - numer KRS 0000360044

1,2 Historia dzialalno6ci Emitenta

Broad Gate sp, z o.o, powstala w 2006 roku, Spdlka rozpoczgla aktywnie rozwijat dzialalno6d handlowq pod

koniec 2009 roku uzyskujqc dobre wyniki finansowe i operacyjne. Szybki rozwdj oraz plany zwiqzane

z upublicznieniem Sp6lki doprowadziiy do przeksztalcenia w lipcu 2010 roku Broad Gate spdlka z ograniczonq

odpowiedzialno5ciq w sp6tkg akcyjnq, Debiut Sp6lki na rynku alternatywnym GPW mial miejsce 24 stycznia 2011

roku. W grudniu 2010 roku Broad Gate S.A. rozpoczgla proces budowy grupy kapitalowej nabywajqc udzialy

w sp6lkach prowadzqcych dzialalno56 na rynku paliwowym. Dnia 28 grudnia 2010 roku sp6lka Broad Gate S.A.

dokonala nabycia 100% udzial6w sp6lki rafineryjnej Fesenko TOB z siedzibq na Ukrainie. Natomiast

w lipcu 2011 roku Sp6lka nabyla 100% udzial6w rosyjskiego dystrybutora paliw RusOil OOO z siedzibq w Moskwie.

W dniu 23 grudnia 2013 roku, w zwiqzku ze zmian4 strategii oraz reorganizacjq Grupy Kapita{owej

Broad Gate S.A., zawarto umowy sprzedazy sp6lek wschodnich, Jednocze6nie 12 marca 2014 roku zawarto

umowQ nabycia 25o/o udzialow rosyjskiej spdlki ADVAG OOO (dalej: ,,ADVAG'), W dniu 12 maja 2014 roku, Sp6.lka

zawarla umowq labycia dodatkowych 51olo udzialdw ADVAG. W miesiqcu sierpniu 2015 roku mniejszoSciowy

wsp6lnik dokonal zwrotu posiadanych udzial6w ADVAG, Zgodnie z prawem rosyjskim zwr6cone udzialu zostaly

r6wno rozprowadzone pomigdzy dotychczasowych wsp6lnik6w, w efekcie sp6lka Broad Gate S,A zostala jedynym

wspdlnikiem posiadajqcym 100o/o udzial6w.

W ramach rozwoju Grupy Emitent utworzyl kolejny podmiot, kt6ry ma na celu sprawne zarzqdzie dzialalno6ciq w

poszczeg6lnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednak2e majqc na uwadze budowanie znaczenia marki

zachowana nazwg Advag. Sp6lka ma takq samq firm{ jak wchodzgca juz w sklad grupy kapitalowej sp6lka Advag

OOO iposiada Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1155024000328. W Sp6lce Emitent objql 100% kapitalu

zakladowego o warto6ci nominalnej 100,000 rubli rosyjskich. Docelowq dzialalno6ciq Advag OOO bqdzie

zarzEdzanie agroaktywami, przez produkcjg olej6w wysokojakoSciowych (rzepak, slonecznik) w rejonie Wolgi

i Uralu.
<,--7'
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W dniu 16 kwietnia 2015 roku Emitent utworzyl w Federacji Rosyjskiej sp6lkg Broad Gate OOO z siedzibE

w Moskwie. W Sp6lce Emitent objql 100o/o kapitalu zakladowego o wartoSci nominalnej 10.000 rubli rosyjskich.

Sp6lka zostala zarejestrowana wjednolitym rejestrze paistwowym os6b prawnych pod numeremtl5774638882I

w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Docelowq dzialalno5ciq Broad Gate OOO bqdzie zarzqdzanie zakladem

produkcyjnym wytwarzajqcym wysokojako6ciowy olej slonecznikowy i rzepakowy, Optymalizacjq koszt6w

wytwarzania oleju zapewniq umowy z Advag OOO na dostawg nasion sluzqcych do produkcji, Planowany model

biznesowy ma na celu konsolidacjq dzialalnosci biznesowej wewnAtrz grupy kapitatowej Emitenta, co w ocenie

Zarzqdu za pewn i zw i gkszen ie przychod6w g ru py.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzedal sp6ice ADVAG Asset Management OOO 100o/o udzial6w w sp6tce

zaleznej Advag OOO (sp6lka zarejestrowana w jednolitym rejestrze pahstwowym os6b prawnych pod numerem

7704760917).

W dniu 25 sierpnia 2017 roku sp6lka zale2na - Advag OOO podpisala umowg nabycia 99o/o udzia|ow

przedsigbiorstwa produkujqcego olej slonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z wielko5ciq rocznej produkcji

do 100.000 mt, Szacowana wartoS6 rynkowa majqtku przedsigbiorstwa dokonana na podstawie niezale2nej

wyceny wynosi okolo.11.000.000 dolar6w amerykariskich,

ADVAG 6wiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzqdzania agroaktywami, przez produkcjQ olej6w

wysokojako3ciowych (rzepak, slonecznik), badanie jakoSci gleby, a2 do optymalizacji upraw. ADVAG iwiadczy

rdwniez 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 rolnyclr, ich dystrybucji,

odkupu, przetwarzania i sprzeda2y do odbiorcdw koricowych, w tym odbiorc6w z obszaru Unii Europejskiej.

Ponadto ADVAG zajmuje sig rdwniez po5rednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

1.3 Opis organizacji Grupy Kapitalowej Emitenta

Na dzief 31 marca 2018 roku w sklad Grupy Kapitalowej Emitenta wchodzq sp6lki pod firmq:

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Iiinckowo, bud. 8/409

Dane Rejestrowe Rosyjskl Krajowy Numer Rejestracji 1155024000328

Podstawowa dzialalno56 Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadanv udzial 100%

Charakter Dowiazania Jednostka zaleZna

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

www.advag,ru

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 143420, Obw6d Moskiewski, rejon

Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud, 8/409

Dane Rejestrowe Rosyjski KrajoWy Numer Rejestracji 1157746388821

Podstawowa dzialalno5c Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Fosiadanv udzial L00o/o

Charakter powiqzania Jednostka zalezna
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Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 65t-62-34
Fax +7 (495) 651-62-33

Pelna Nazwa MASTER OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 397340, Obwdd woroneski
Wie5 Pewski, ulTrudowoj 5

Dane Rejestrowe Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1023600611957

Podstawowa dzialalnoSc Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq

Posiadany udzial 99o/o

Charakter powiqzania lednostka zale2na od sp6lki zaleznej ADVAG OOO

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

1.4 Przedmiot dzialalno6ci Emitenta i Grupy Kapitalowej Emitenta
W I kwartale 2018 roku, jak rdwniez do dnia publikacji niniejszego rapotu, dzialalno5i Sp6lki skupiala siq na

wcze6niej raportowanej dzialalno5ci, zwiqzanej z wykorzystaniem sp6lek zaleZnych z siedzibq w Federacji

Rosyjskiej. Emitent rozwija - za po6rednictwem rosyjskich sp6lek zale2nych - dzialalno6i na takich rynkach jak

rolnictwo, produkcja olej6w rzepakowych i slonecznikowych, optymalizacja upraw, badanie jako6ci gleby oraz

zarzqdzania a g roa ktywa m i.

Przedmiotem dzialalnoSci Grupy Kapitalowej Broad Gate jest handel olejem rzepakowym

islonecznikowym oraz ich produkcja iprzetw6rstwo, a takze dzialalno6i holding6w finansowych..Grupa Broad

Gate S'A' 6wiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzqdzania agroaktywami, przez produkcjq olej6w

wysokojako6ciowych (rzepak, slonecznik), badanie jakoSci gleby, a2do optymalizacji upraw. Sp6lka 5wiadczy

r6wniez uslugi m,in. w zakresie zarzqdzania produkcjq rolnq i prowadzeniem gospodarstw rolnych, transportu
produkt6w rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzeda2y do odbiorcdw koricowych, w tym

odbiorc5w z obszaru Unii Europejskiej, Ponadto Sp6lka zajmuje sig r6wniez poSrednictwem w zakupie ziemi rolnej

w dowolnym regionie Rosji,

1.5 Sklad osobowy organ6w Emitenta
Na dzieri publikacji niniejszego sprawozdania w sklad organdw wchodzi{y nastqpujQce osoby:

Zarzad Broad Gatb S.A.:

Alec Fesenko Prezes Zarzadu

W I kwartale 2018 roku nie nastqpily zmiany osobowe w skladzie Zarzqdu Sp6lki.

*?91i:1ti9i9::3:g:19*g)*T11T:'lgg:tg"i=i?nastspuiqco:
Victor Semenov Czlonek Raty Nadzorcze.l

Wade Barnes

Brett DufFy

Natalia Shpagina

John Shmorhum

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej*-t-*_-+

W I kwaftale 2018 roku nie nastqpily zmiany osobowe w skladzie Rady Nadzorczej Sp6lki,
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1,6 Status sp6tki publicznej

W dniu 24 stycznia 2011 roku Broad Gate S,A. zadebiutowala na rynku NewConnect. W okresie od 24 stycznia

2011 roku do 7lutego 2011 roku, notowane na rynku NewConnect byly prawa do akcji zwyklych na okaziciela

serii B. Od dnia 8 lutego 2011 roku w obrocie znajdujq sig akcje seriiA i B. 12 stycznia 2012r. odby,lo sig pierwsze

notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwyktych serii C i D,

1.7 Struktura akcjonariatu Ernitenta

Ponizsza tabela przedstawia sktad akcjonariat.

tj, 15 maja 2018 roku.

Lp, Dane akcjonariusza

Cellestis Limited

Pozostali

Razem

Broad Gate S.A. na dzieri publikacji niniejszego raportu,

Liczba akcji
(w szt,)

8.333.333

3.941.7 15

12.275.048

Udzial w kapitale
zakladowym

(w proc,)
A"7 6

1t I

100

Udzial w glosach
(w proc.)

67,9

32,1

100

1.8 Liczba os6b zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pelne etaty
Na dzieri 31 marca 2018 roku zatrudnienie w Spdlce w przeliczeniu na pelne etaty wynosilo 0, Powyzsza informacja
jest aktualna na dzieri publikacji niniejszego rapoftu.

2, Dane finansowe za okres od l stycznia do 31 marca 2018 r. wrazz danymi por6wnywalnymi

2,!. Opis przyjqtych zasad rachunkowo6ci
Niniejsze Sprawozdanie Finansowe Broad Gate S.A. zostalo sporzqdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29

wrze6nia 1994r. o rachunkowo6ci, przy zalo2eniu kontynuacji dzialalno6ci gospodarczej w dajqcej sig przewidziei

przyszlo6ci, Przy wycenie aktyw6w i pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjqto, 2e Emitent bqdzie

kontynuowad dzialalno6i gospodarczq w dajqcej sig przewidzie(. przyszlotci oraz nie zamierza, ani nie musi

zaniecha6 dzialalnoSci lub istotnie zmniejszyi jej zakresu.

Przyjgte zasady i metody rachunkowo6ci sq takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym

w dniu 19 stycznia 2011 roku. W okresie objgtym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki

rachunkowoSci. Walutq sprawozdawczq i prezentacji niniejszego raportu okresowego jestzloty polski, a wszystkie

kwoty wyrazone sq w zlotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

W niniejszym raporcie przedstawiono r6wniez dane finansowe Grupy Kapltalowej Broad Gate S.A. Z uwagi na

zasady rachunkowo6ci wskazujqce, 2e konsolidacji podlegajq sprawozdania finansowe podmiot6w po dniu ich

polqczenia lub przejqcia, a w przypadku Emitenta Grupa Kapitalowa powstala 12 maja 2014r.

2.L.1 Wybrane dane jednostkowe

Poni2ej prezentowane sq dane finansowe Sp6{ki za bie2qcy okres wraz z danymi por6wnywainymi za 20t7 rok:
. rachunek zysk6w i strat w wersji pelnej,

. wybrane dane finansowe,

. bilans w wersji skr6conej,

. zestawienie zmian w kapitale wlasnym w wersji skrdconej,
i-r rachunek przeptyw6w pieniq2nych w wersji skr6conej,
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Rachunek zvsk6w i strat

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (PLN)

I A Przychody netto ze I Zrownane z nlm

netto ze sprzeda2y

i II Zmiana stanu orodukt6w

IV Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w I 747 LIB

B Koszty dzialalno5ci L 772 704

lnne pr

I Strata zezbycia nieflnansowych

w zysKacn

H Koszty finansowe 458 444

I Odsetki t, 770 949

II Strata zezbycia inwestycji

III AK waftoici
IV InnE i 287 495

(strata) z dzialalno6ci gospodarczej

iJ j 0

i t zvst<i nadzwvczajne
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-401 585iKi K zysk (strata
i L Podatek doch<

brutto

01.01.2018 -
31.03.2018

01.01.2017 -
31.03.2017

24724L9

lI Zu2Ycie materialow i energii

IV Podatki i oplaty 10 619

VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia

VIII Warto6i spzedanych towar6w I material6w

III Inne koszty operacyjne

III Zvsk zezbvcia inwestvcii

IV Aktualizacja waftoSci inwestycji

612 334

M Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty) 
!

N Zysk (strata) netto

15 maj 2018 Strona 6
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Wvbrane dane finansowe

BRANE DANE FINANSOWE IEDNOSTKOWE (PLN)

L Przychody netto ze sprredAly produkt6w, towarow i materiatow

IL Zysk (strata) zesprzeda2y

III. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej

, IV. Zysk (strata) brutto

V, Zysk (strata) netto

VI. Amoftyzacja

Bilans

I kw.2018
Za okres

01.01.2018
- 31.03.2018

r 747 tr8
-2s sB6

-25 586

-401 585

-401 5Bs

0

I kw.2017
Za okres

01.01,2017
- 31.03.2017

2 77r 890

-100 530

-103 861

-633 869

-633 869

0

2 251

56732225 50 052 135

39 540 495 40 795 077

1227 s05 1 227 505

39 825 004 39 825 004

-r rL} 429

-401 585

9 257 058

8 550

9 836 275 120 259

o

oD Udzialy (akcje) wlasne

A Kapital (fundusz) wlasny

I Kapital (fundusz) podstawowy

ri rapitat ffunJrvl ,upuro*y

i III Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

I IV Pozostate kapitaly (fundusze) rezerwowe

i tX OUpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkoSi ujemna)

L9*1qbry@r--
j I Rezeruvy na zobowiqzania:-... -.--

i 
II ig!"*i1,_?l l? !!!9"!-"l,Til gyj

DANE FTNANSOWE JEDNOSTKOWE (PLN) 31.03.2018 31.03.2017 I

AWA | 5673222s 50 052 135

A A a trwale

I Warto6ci niemateriaine i prawne

51 080 439

0

8 891 545

0

II Rzeczowe aktywa truate 0 U

III Nale2no6ci dlugoterminowe i :s zoo ooo 0

IV Inwestycje dlugoterminowe I 15 380 439 B 891 546

V Diugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe 0 0

B Aktywa obrotowe 5 651 786 41 160 589

I 
_Zapasy

II Nalezno5ci krdtkoterminowe

0 0

--^s tzt I l-eqr e+

PASYWA

I VIi Zysk (strata) z lat ubieglych

VIII Zysk (strata) netto

III ZobowiAzania kr6tkoterminowe

L7 19L730

15 maj 2018
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Wyszczeg6lnienie
I kw. 2018

Za okres
I kw.2017

za okres
01.01.2018 -

31.03.2018
01.01.2017 -

31.03.2017

I. Kapital (fundusz) wtasny na poczqtek okresu (BO) 39 945 080 41 454 282

I.a. Kapital (fundusz) wlasny na poczqtek okresu (BO) po koreKach 39 945 080 40 79s 077

II. Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ) 39 540 495 40 795 077

IiI. Kapital (fundusz) wlasny, po uwzglgdnieniu proponowanego podzialu
zysku (pokrycia straty)

39 540 495 40 795 077

Rachunek orzeolvw6w oienieZnvch

DANE FTNANSOWE JEDNOSTKOWE (PLN)
I kw. 2018

Za okres
I kw. 2017

Za okres

01,01.2018 -
31.03.2018

01.01.2017 -
31.03.2017

A. Przeplywy Srod Dieniq2nych z dzialalno6ci operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -401 sB5 -633 869

II. Korektv razem 864 973 2 270 099

III. Przep y pieniq2ne netto z dzialalno5ci operacyjnej (I+II 463 388 1 636 230

B 6rodk6w pienie2nych z dzialalno6ci inwestycyjnej

I. Wplvwv 2 156 637 22 43r

IL Wydatki 0 0

IIIr Pfzeplywy pienie2ne netto z dzialalno6ci inwestycyjnej (I-II) 2 L56 637 22 43L
C. Przeplywy 6rodk6w pienigznych z dzialalno6ci

I. 0 0

IL Wydatki -2 375 487 n

III. Przeplvwv Dienieine netto z dzialalno6ci finansowei (I-II) -2375 447 o

D. Przeplywy pieniqine netto razem (A.IIL+B.III+C.III 244 538 I 658 661

E. Bilansowa zmiana stanu Srodkdw pieniqznych, w tym: 244 538 t oJ(J 00r

- zmiana stanu 3rodk6w pienieZnych z tytutu r62nic kursowych 0 0

F ilo oKresu 50 599 33 182

G, Srodki pieniq2ne na koniec okresu (F+D) 295 r37 I 691 843

2.1.2 Wybrane dane skonsolidowane

: VI Ubezpieczenia spoleczne

DANE FINANSOWE SKONSOLTDOWANE (PLN) I kw.2018
za okres

I kw. 2017
Za okres

01.01.2018 -
31.03.2018

01.01.2017 -
31.03.2017

A Przychody netto ze sprzeda2y i zr6wnane z nimi, w tym: L7 329 652 20 49L 336
I Przychody netto ze sprzeda|y produkt6w 153 290 78 461

II Zmiana stanu orodukt6w 0 0

III Koszt w orzenia produktow na wlasne potrzeby jednpstki 0 0

IV Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w 17 176362 20 412 875

B Kosztv dzialalno6ci L7 493 357 20 220 LLO

I Amotyzacja
II Zu2ycie material6w i energii oraz warto56 sprzedanych towar6w i

meteri:low

444 617

I 457 063

58 342

10 059

IU Usluqi obce 46 I5L 930 800

IV'Podatkiioplaw . . 18 02 9 740

V Wvnaqrodzenia 237 928 47 703

VI Ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia 70 710 14 406
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M Zysk (strata) w udzial6w wjednostkach podporzqdkowanych
wycenianych metoda praw wlasno66i

VIII Warto56 towarow i materialow

strata

IV Inne

E Pozostale koszty

I Strata ze aktywdw trwalych
II Aktuali warto6ci niefinansowych

III Inne

strata) z dzialalnoici c+D-E)
finansowe

I Dywidendy i

II Odsetki

inwestycji

H Kosztv finansowe

i Odsetki

I II Strata ze

IV Inne

warto6ci firmy

j O Podatek dochodowy

zostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku ( straty)

) netto

BRANE DANE FTNANSOWE SKONSOTTDOWANE (pLN)

I. Paychody netto ze sprzeda2y produktdw, towar6w i material6w
IL Zysk (strata) ze spneda2y

III. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej

IV. Zysk (strata) brutto

V, Zysk (strata) netto

_VI. 
Amoftyzacja

-163 70s

1 511 916

105 508

560 958 383 654

0

0

-49L929

0i
0

-463 39L -sLL 946-R)

01,01.2018 -t O1-.OL.2OL7 -

- 91.Q-3,2919 I g1:03.291j7 
i

17 329 652: 20 49L336
-roJ ,/u5 i

286 851 I

-4ss 72s i

-463 391 I

617 |

zfL zzo i

398 ss2 i

-49t 929

58 342 l

15 218 867 19 148 611

1 s11 916 1 518 617

r fr6 01/
1 391 291

1 391 291

I Zysk (strata) na sprzeda2y udzial6w jednostek podporzqdkowanych

J Zysk (strata) z dzialalnoSci

N Zysk /strata brutto (J-K+L+/-M

20 017
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Bilans

31.03.2017 i

iAKTYWA 75 570 440 i

--- --- -- ---1
7 882 139 iA Aktywa trwale

i i Waftosci niematerialne i prawne

II Warto66 firmy jednostek podporzqdkowanych

i II Rzeczowe aktvwa trwale

I III Nale2nosci dlugoterminowe

j IV Inwestycje dlugoterminowe

13 299 827 i

k16tkoterminowe

i III Inwestycje kr6tkoterminowe

j IV Kr6tkoterminowe rbzliczenia migdzyokresowe

87 863 452

A Kapital wlasny 42963 t37
I Kapital (fundusz) podstawowy 1 )?7 qnq i

II Kapital (fundusz) zapasowy
I

39 825 004 i

I kw. 2018
Za okres

I kw. 2017 i

Za okres i

i 01.01.2018 - 01.01.2017 -
i 31.03.2018 3L.O3.20L7 i

i I. Kapitat (fundusz) wlasny na poczqtek okresu (BO)

IL Kapital (fundusz) wiasny na koniec okresu (BZ) 4L 448 64t i

IIT frnitr, /fr rnrlr rcz) \^/ltch\/ n^ rrrrrunlodnianir r n nnizirlr r

Wyszczeg6lnienie

DANE FINANSOWE SKONSOTTDOWANE (pLN)

V Dlugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

III Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

IV Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe

V R62nice kursowe z orzeliczenia

VII Zysk (strata) z lat ubieglych

VIII Zysk (strata) netto -463 391 -511 129

IX Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielko6c ujemna) 0 0

B Kapital mniejszo6ci 109 205 o

C Ujemna warto56 firmy jednostek podporzqdkowanych 482343 o

C Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

I Rezerwy na zobowiqzania

II Zobowiqzania dlugoterminowe

III Zobowiazania kr6tkoterminowe

45 823 264

22 97r

12 727 890

33 072 403

32607 302

167 762

120 2s9

32 319 281

i IV Rozliczenia miqdzyokresowe

I.a. Kapital (fundusz) wlasny na poczqtek okresu (BO) po korektach ) 43 074 279

15 maj 2018



Rachunek orzeolvw6w oienie2nvch

2,2 Dynamika zmian zysku netto Emitenta

DANE FTNANSOWE SKONSOLTDOWANE (PLN) I kw. 2018
Za okres

I kw. 2017
Za okres

01,01.2018 -
31.03.2018

01.01.2017 -
31.03.2017

A, Przeplywy Srodk6w pieniq2nych z dzialalno6ci operacyjnej

I. netto -463 391 -511 129

II. KoreKv razem 1 198 394 3 BBl OOB

III. Prze y pienie2ne netto z dzialalnoSci operacyjnej (I+II) 735 004 3 369 878
B, Przeolvwv 5rodk6w pienie2nvch z dzialalno6ci

L WDlvwv t94 r29 I 350 458

II -280 618 -3 328 729

III. Przep y pienieine netto z dzialalnoici inwestycyjnej (I- -86 489 -L 978 27L
C. Przeplywy Srodkow pieniqznych z dzialalno6cl

I. t4 478 922 4 2r2 935

II. Wvdatki -74 902 4r5 -3 s36 038

III. Prze y pienie2ne netto z dzialalnoSci finansowej (I-II) -423 493 676 497

D. Przep y pieniqine netto razem (A.III.+B.III+C.III) 225 022 2 068 504

E. Bllansowa zmiana stanu 6rodk6w oienie2nvch, w Wm: 146 486 2 077 995

- zmiana stanu Srodkdw pieniq2nych z tytulu r62nic 78 536 -9 490

F. Srodki pieniq2ne na poczqtek okresu 152 608 260 421

G, Srodki pienieZne na koniec okresu (F+D) 299 094 z 338 416

J EDNOSTKOVVY ZYSK (PLN)

Zysk (strata) netto

rQ 2018 rQ 2017

- 401 585 zl - 633 869 zl

Jednostkowy zysk (strata) netto w lQ 2017 i 2018

-21

-100 000 zt

-2OO 000 zI

-300 000 zt

-400 000 zt

-500 000 zt

-500 000 zt

-7O0 00O zl

-633 869 zt

SKONSOLTDOWANY ZYSK/STRATA (PLN)

Zysk (strata) netto

rQ 2018 rQ 2017

- 463 39I zl - 5II 946 zl

15 maj 2018 Strona 11



Skonsolidowany Raport Kwartalny tozszerzony o wybrane dane jednostkowe
I kw,2018

Skonsolidowany zysk (strata) netto w lQ 2017 i 2018

-430 000 zi

-440 00O zl

-450 O00 zt

-460 000 zi

-470 0O0 zl

-480 000 zi

-490 000 zt

-500 000 zi

-510 000 zi

-520 000 zt

-51,1,946 ztr

2.3 KomentarzZarzqdu na temat osiEgniqtych wynik6w finansowych Emitenta i Grupy Kapitalowej
Jednostkowe przychody ze sprzeda?y Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku wyniosly

1.747.I78 zl, a wynik zamknEl sig stratq w wysoko6ci 401,585 zl, w analogicznym okresie 2017 roku sp6lka

zanotowala 2.77L890 zl przychodu oraz stratg w wysokoSci 633.869 zl. Na osiqgnigty wynik w 2018 roku mialy

glownie wplyw koszty finansowe wynoszAce 458.444 zl.

Na koniec I kwaftalu 2018 roku Broad Gate S,A, posiada{a jednostkowo aktywa o warto6ci 56.732.225 zl,

z kt6rych majqtek obrotowy stanowil 10% (na koniec I kwartalu 2017 roku majqtek obrotowy stanowil 82%),

Zmiana w strukturze aktyw6w zwiqzanajest ze wzrostem poziomu naleznoSci dlugoterminowych. Jednocze$nie

po stronie pasywdw, na dzieri sprawozdawczy w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku, zauwa2alny

jest znaczqcy wzrost poziomu zobowiqzafi dlugoterminowych, Na koniec I kwartalu 2018 roku, Spdlka wykazala

wy2szy niz w analogicznym okresie2olT roku poziom zadluzenia kapital6w wlasnych, kt6ry na dziefi 31 marca

2018 roku wyni6sl 43,5o/o @ 2aL7 roku22,7o/o). Zmiana spowodowana jest w gl6wnej mierze wzrostem poziomu

zobowiqzafi.

Grupa Kapitalowa Broad Gate S,A. zrealizowata za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku skonsolidowane

przychody ze sprzeda2y w wysoko6ci 17.329.652 zl, co stanowi wynik gorszy ni2 w analogicznym okresie 2017

roku w kt6rym przychody ze sprzeda2y Grupy wyniosly 20.49L336 zl. W I kwartale Grupa wykazala stratg w

wysokoSci 463.391 zl co jest wynikiem nieznacznie lepszym ni2 w analogicznym okresi e 2017 roku, w kt6rym

odnotowala stratq w wysoko5ci 511.946 z{. WiqkszoSi przychod6w Grupy zostala wygenerowana przez sp6tkq

zale2nq -Advag OOO. Skonsolidowana suma bilansowa Emitenta na dziefi 31,03.2018 roku wvniosla 87.863.452

zl, wobec 75.570.440 zl na koniec analogicznego okresu 2017 roku.

3' Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w I kwartale 2018 roku wraz z opisem
istotnych zdarzefi i czynnik6w, w szczegSlnoSpi o nietypowym charakterze, majqcych wpl
na osiqgniqte wynikifinansowe Sp6lki i Grupy kapitalowej.

Sp6lka w I kwartale 2018 roku nie odnotowalazdarzen o nietypowym charakterze, kt6re mialyby istotny wp{yw

-463 391, zt
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3.1 Najwa2niejsze wydarzenia, kt6re wystEpily w I kwartale w 2018 roku

3.1.1. Emitent

a, W dniu 4 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. podal do wiadomo6ci harmonogram publikowania

raportow okresowych w roku 2018. Przekazywanie raportow bqdzie odbywalo sig w nastqpujqcych

terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartal 2017 r. - 14 lutego 2018 r.,

- rapoft okresowy kwartalny za I kwaftat 2018 r. - 15 maja 2018 r.,

- rapoft okresowy kwartalny za II kwartal 2018 r, - 14 sierpnia 2018 r.,

- raport okresowy kwartalny za III kwartal 2018 r. - 14 listopada 2018 r.,

- raport okresowy roczny za 2077 r. - 30 maja 2018 r.

b. W dniu 26 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (dalej: ,,Emitent") w nawiqzaniu do raportu

bieZqcego EBI nr 11/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, raportu biezqcego ESPI nr 2120L6 z dnia l sierpnia

2016 roku oraz raportu bie2qcego ESPI nr 5120f7 z dnia B lutego 2017 roku, informuje, i2w dniu 26

stycznia 2018 roku, Emitent podpisal ze sp6lkq ADVAG Asset Management LLC (zarejestrowanq w

jednolitym rejestrze parlstwowym os6b prawnych pod numerem 1097746284162) Aneks nr 3 (dale;

,,Aneks') do umowy sprzeda2y udzial6w sp6lki Advag OOO zarejestrowanej w jednolitym rejestrze

paristwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 zawartej w dniu 11 marca 2016 roku, Na mocy

Aneksu, Strony postanowiiy zmieni6 ! 5.2. Umowy sprzeda2y udziai6w. Zgodnie z dokonanymi w ramach

Aneksu zmianami, cena za zbywane udzialy zostanie zaplacona got6wkq, papierami warto6ciowynri

(akcje) lub innymi instrumentamifinansowymi do dnia 31 marca 2020 roku,

c. W dniu 14 lutego 2018 roku Zarz4d Broad Gate S.A. przekazal tre66 raportu okresowego za IV kwartal

2017 roku,

3.1.2. Sp6tkizale2ne

a, W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarz4d Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, iz sp6lka zalezna od

Emitenta - Advag OOO, podpisa{a umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzeda2y

makuchu slonecznikowego, Dokladna warto66 umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy

zalo2eniu, ze maksymalna warto56 zamdwienia nie przekroczy 22.000 dolardw amerykafiskich. Umowa

zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Agrofond LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej

200 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminle do 30 s$cznia 2018 roku,

b. W dniu 16 stycznia Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent'J informuje, i2 sp6lka zale2na od Emitenta - Advag

OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do sprzeda2y oleju slonecznikowego.

Dokladna warto5i umowy zostanie okre:ilona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna

warto6i zam6wienia nie przekroczy 350.000 dolar6w amerykafskich. Umowa zostala zawarta ze sp6tkq

prawa rosyjskiego Pishevie ingridienty LLC. IloSi sprzedawanego surowca wyniesie powyzej 500 ton,

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie Qo 31 stycznia 2018 roku.

c. W dniu 18 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A, z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent"),

informuje, i2 spdlka zalezna od Emitenta - Advag OOO podpisala umowg sprzeda2y, na mocy ktdrej

zobowi4zala sig do kupna nasion slonecznika. Dokladna wartoS6 umowy zostanie okre6lona w momencie

dostawy,. przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 50.000 dolar6w

[ ; ;amerykaiskich.- Umowa zostala zawarta z przedsiqbiorcq indywidualnym, Ilo5i zakupionego surowca

wyniesie powy2ej 200 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku.
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W dniu 18 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A, z siedzibE w Warszawie (dalej: ,,Emitent"),

informuje, i2 sp6lka zaleina od Emitenta - Advag OOO podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej

zobowiqzala sig do kupna nasion slonecznika, Dokladna warto6i umowv zostanie okre6lona w momencie

dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 50.000 dolar6w

amerykariskich, Umowa zostala zawarta ze sp6{kq prawa rosyjskiego Serp LLC, Ilo56 zakupronego

surowca wyniesie powyzej 200 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 21 stycznia 2018

roKu,

W dniu 18 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A.. z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent"),

informuje, sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze pahstwowym

os6b prawnych pod numerem 5024151030 podpisata umowq sprzeda2y, na nrocy kt6rej zobowiqza{a siq

do kupna nasion slonecznika. Dokladna warto5i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy

zalo2eniu,2e maksymalna warto66 zam6wienia nie przekroczy 200.000 dolar6w amerykariskich. Umowa

zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego AO Povorinoselkhozkhimia. Ilo66 zakupionego surowca

wyniesig powy2ej 700 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku.

W dniu 20 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A. (,,Emitent") informuje, iz spolka zalezna od

Emitenta -'Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala slq do zakupu nasion

slonecznika, Dokladna warto66 umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloieniu, 2e

maksymalna warto56 zamdwienia nie przekroczy 40,000 dolar6w amerykahskich. Umowa zostata zawarra

z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 130 ton. Dostawa zostanle

zrealizowana w terminie do 24 sWcznia 2018 roku.

W dniu 20 stycznia ZarzEd Broad Gate S,A, (,,Emitent") informuje, iz spdlka zale2na od Emitenta - Advag

OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rel zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika,

Dokladna warto6d umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymarna

wartoSd zamdwienia nie przekroczy 30.000 dolar6w amerykaiskiclr, Umowa zostala zawarta z rosyjskim

przedsiqbiorcq. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 100 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w

terminie do 25 stycznia 2018 roku.

W dniu 22 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A, (,,Emitent") informuje, iz spdlka zalezlra od

Emitenta - Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto66 umowy zostanie okre(lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

maksymalna wartoS6 zam6wienia nie przekroczy 300,000 dolar6w amerykafskich, Umowa zostala

zawarta z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 1000 ton, Dostawa

zostanie zrealizowana w terminie do 27 stycznia 2018 roku.

W dniu 23 stycznia 2018 roku Zarz1d Broad Gate S.A. (,,Emitent") informuje i2 spdlka zale2na od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqza{a sig do sprzeda2y makuchu

slonecznikowego, Dokladna warto6i umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zatro2eniu,

2e maksymalna warto6i zam6wienia nie p'rzekroczy 150,000 dolar6w amerykafskich. Umowa zostala

zawafta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Agroprom-Invest LLC. IloSi zakupionego surowca wyniesie powyzej

1000 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terffrinie do 28 lutego 2018 roku

W dniu 24 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, iz sp6lka zaleZna od

-Emitenta- Advag OOO, podpisata umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Doktadna wartoSd umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaNoleniu, 2e

maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 85.000 dolardw amerykarlskich. Umowa zostala zawarta

s

h.

I.
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z rosyjskim przedsiqbiorcq. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powy2ej 300 ton, Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 26 sWcznia 2018 roku.

W dniu 24 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, iz sp6{ka zalezna od

Emitenta - Advag OOO, podpisala umowq sprzedaly, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do sprzedazy oleju

slonecznikowego. Dokladna warto6i umowy zostanie okre6lona w ntomencie dostawy, przy zalo2entu,

ze makymalna wafto66 zam6wienia nie przekroczy 700.000 dolar6w amerykanskich. Umowa zostala

zawafta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Pishevie ingridlenty LLC. Ilo56 sprzedawanego surowca wyniesie

powy2ej 1000 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 28 lutego 2018 roku.

W dniu 24 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A, (,,Emitent") informuje, iz sp6lka zale2na od

Emitenta Advag OOO, podpisala umowQ sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto56 umowy zostanie okre5lona w momencie dostawy, przy zaloleniu, 2e

maksymalna wartoS6 zam6wienia nie przekroczy 160.000 dolar6w amerykariskich. Umowa zostala

zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Serp LLC, Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 500 ton'

Dostawa" zostanie zrealizowana w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A, (,,Emitent') informuje, iz spdtka zaleZna od

Emitenta -'Advag podpisata umowQ sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasiott

slonecznika. Dokladna wartoSd umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze

maksymalna warto66 zamowienia nie przekroczy 80.000 dolar6w amerykanskich. Umowa zostala zawarta

z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyZej 250 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w termlnie do 31 sWcznia 2018 roku,

W dniu 29 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, iz sp6tka zalezna od

Emitenta - Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy

makuchu slonecznikowego. Dokladna wartoSi umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy

zaloieniu, ze maksymalna wartoS6 zam6wienia nie przekroczy 60.000 dolar6w amerykaflskich. Umowa

zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego RusMoloko LLC, Ilo56 sprzedawanego surowca wyniesie

powyzej 300 ton. Dostawa zostanre zrealizowana w terminie do 31 stycznia 2018 rok

W dniu 29 stycznia 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent'J informuje, iz sp6lka zalezna od

Emitenta - Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzata sig do zakupu nasion

slonecznika, Dokladna warto66 umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

maksyrialna wartoS6 zam6wienia nie przekroczy 60.000 dolar6w amerykaiskich, Umowa zostala zawarta

z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton, Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W dniu 1 lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A. (,,Emitent') informuje, iz sp6lka zalelna od Emitenta

- Advag OOO podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika.

Dokladna warto6i umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e rnaksymalna

warto6i zamdwienia nie przekroczy 40.000'dolar6w amerykahskich, Umowa zosta{a zawarta ze sp6{kq

prawa rosyjskiego SHPK Mayak. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 100 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 3 lutego 2018 roku. r

W dniu 1 lutego Zarz4d Broad Gate S.A, (,,Emitent") informuje, i2 spdlka zalelna od Emitenta - Advag

OOO pobpisa{a um,owg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznlka.

Dokladna warto66 umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna

wartoii zam6wienia nie przekroczy 100,000 doiar6w amerykahskich. Umowa zostala zawarta z rosyjskim

q.
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przedsigbiorcq. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w

terminie do 25 lutego 2018 roku.

W dniu 12 lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S,A. (,,Emitent'J informuje, iz sp6lka zalelna od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzata sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto5i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

makymalna wartoSi zam6wienia nie przekroczy 50,000 dolar6w amerykahskich. Umowa zostala zawarta

z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 100 torr. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 14 lutego 2018 roku.

W dniu 16 lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emltent') informuje, iz sp6lka zale2na od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Doktadna wartoSi umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy 75.000 dolar6w amerykairskich. Umowa zostala zawarta

z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powy2ej 150 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 24 lutego 2018 roku.

W dniu 16 lutego 2018 roku Zarz4d Broad Gate S.A. (,,Emitent") informuje,i2zale2na od Emitenta -

Advag OOO, podpisa{a umowQ sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika.

Dok{adna warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna

wafto6i zamdwienia nie przekroczy 140,000 dolarow amerykafskich. Umowa zostala zawarta z rosyjskim

przedsigbiorcq. Ilo6t zakupionego surowca wyniesie powy2ej 400 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w

terminie do 23 lutego 2018 roku.

W dniu 19 lutego 2018 roku Zarz4d Broad Gate S.A. (,,Emitent") informuje, i2 sp6,lka zalezna od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy ktorej zobowiqzata sig do zakupu nasion

stonecznika. Dokladna warto66 umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaloleniu, 2e

maksymalna warto66 zam6wienia nie przekroczy 110.000 dolar6w amerykariskich, Umowa zosta.la

zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Vip Iskra LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 400

ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 1 marca 2018 roku.

W dniu 20 lutego Zarzqd Broad Gate S,A, (,,Emitent") informuje, iz sp6lka zalelta od Emitenta - Advag

OOO podpisala umowg, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto6i

umowy zostanie okre5lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i zamdwienia

nie przekroczy 60,000 dolar6w amerykahskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Fasad Komplekt LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 28 lutego 2018 rok.

W dniu 20 lutego Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent") informuje, i2 sp6lka zale2na od Emitenta - Advag

OOO, podpisala umowq, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion s{onecznika. Doktadna

warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wartoSi

zam6wienia nie przekroczy 70.000 dolar6r,i amerykariskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa

rosyjskiego Zolotoy Kolos LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyzej 300 ton, Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do 26 lutego 2018 roku.t

W dniu 20 lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A, (,,Emitent') informuje, i2 spdlka zale2na od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy oleju

slonecznikowego. Dokladna wafto5i umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zalo2eniu,

2e makymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 700.000 dolar6w amerykafskich, Umowa zostala

r

u
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zawarta ze sp6lkE prawa rosyjskiego Pishevie ingridienty LLC, Ilo66 sprzedawanego surowca wyniesie

powyzej 1000 ton, Dostawa zostanie zreallzowana w terminie do 20 marca 2018 roku.

W dniu 20 lutego 2018 roku ZarzEd Broad Gate S,A. (,,Emitent') informuje, i2 sp6lka zale2na od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzatra sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto5i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze

maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy 150,000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala

zawarta ze sp6lkq prawa KH Murasova A.V, LLC, Ilo66 zakupionego surowca wyniesie powy2ej 500 ton.

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 24 lutego 2018 roku.

W dniu 23 lutego 2018 roku Zarz4d Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, i2 sp6lka zale2na od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto56 umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloleniu, 2e

makymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 320.000 dolar6w amerykaiskich. Umowa zostala

zawarta z rosyjskim przedsiqbiorcq. Ilo5i zakupionego surowca wynlesie powy2ej 1000 ton, Dostawa

zostanie zrealizowana w terminie do 22 lutego 2018 roku.

W dniu 26lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent') informuje, iz sp6lka zaleina od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion

slonecznika, Dokladna warto56 umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloieniu, 2e

maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy 30,000 dolar6w amerykarlskich. Umowa zostala zawarta

ze spdlkq prawa rosyjskiego Zernotreyd LLC. Ilo3t zakupionego surowca wyniesie powyzej 100 ton.

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 12 marca 2018 roku.

W dniu 27 lutego 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A, (,,Emitent") informuje, i2 spdlka zalezna od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowq sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion

slonecznika. Dokladna warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloientu, 2e

makymalna wartoS6 zam6wienia nie przekroczy 60,000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala zawarta

ze sp6lkq prawa rosyjskiego Kolos LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton. Dostawa

zostanie zrealizowana w terminie do 16 marca 2018 roku.

W dniu I marca 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. (,,Emitent") informuje, i2 sp6lka zalezna od Emitenta

- Advag OOO, podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala slq do sprzedazy makuchu

slonecznikowego. Dokladna warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo|eniu,

ze maksymalna wafto6i zamdwienia nie przekroczy 150.000 dolar6w amerykaiskich. Umowa zosta{a

zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Agroprom-Invest LLC. IloSi sprzedawanego surowca wyniesie

powyzej 1000 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 31 marca 2018 roku.

W dniu 26 marca 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent"), informuje,

i2 sp6lka MASTER OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze pa6stwowym os6b prawnych pod

numerem 1023600611957, podpisala umowQ sprzedaiy, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy

oleju sionecznikowego, Dokladna warto56'umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy

zalozeniu, 2e maksymalna warto66 zam6wienia nie przekroczy 210.000 dolar6w amerykafiskich. Umowa

zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Evdakovo LLC.

W dniu 28 marca 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A, z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje,

i2 sp6lka zalelna od Emitenta - Advag OOO podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala

sig do sprzeda2y makuchu slonecznikowego, Dokladna wartoS6 umowy zostanie okre6iona w momencie

dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto5i zam6wienia nie przekroczy 100,000 dolar6w

v
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amerykanskich, Umowa zostala zawata ze sp6lkq prawa rosyjskiego TK Agro LLC, Ilo56 zakupionego

surowca wyniesie powyzej 500 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 10 kwietnia 2018

roKu.

W dniu 29 marca 2018 roku Zarzqd Broad Gate S.A. z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje,

i2 sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO podpisala umowg sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala

sig do zakupu nasion slonecznika. Dok{adna warto66 umowy zostanie okre5lona w momencie dostawy,

przy zaloleniu, 2e maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy 70.000 dolar6w amerykariskich.

Umowa zostala zawarta ze rosyjskim przedsigbiorcq, Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 220

ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 roku.

W dniu 30 marca 2018 roku ZarzEd Broad Gate S.A. z siedzibq w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje,

i2 sp6lka zale2na od Emitenta - Advag OOO podpisala umowg sprzeda|y, na n'rocy kt6rej zobowiqzala

sig do sprzedazy makuchu slonecznikowego, Dok{adna warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie

dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wafto56 zam6wienia nie przekroczy 80.000 dolar6w

amerykariskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkE prawa rosyjskiego Alians Agro LLC. Ilo6i zakupionego

surowca wyniesie powyzej 300 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 20 kwietnia 2018

roku.

3.2 Opis czynnik6w majqcych wplyw na osi4gniqte wyniki finansowe oraz informacjq na temat

aktywno6ci, jake w okresie objgtym raportem Emitent podejmowal w obszarze rozwoju

prowadzonej dzialal noSci

W I kwartale 2018 roku, dzialalno6i Sp6lki skupiata sig na kontynuacji dziatah zwiqzanych ze zmianq strategii

prowadzonej przez Emitenta dzialalno6ci. Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dzialalno6ciq operacyjnq

sp6lek zaleZnych ADVAG OOO, Broad Gate OOO na nowych dla Emitenta rynkach jak min, optymalizacja upraw,

badanie jako5ci gleby czy zarzqdzenie agroaktywami. JednoczeSnie, Zarzqd podejmowal dzialania majqce na celu

optymalizaclg koszt6w w za kresie prowadzonej dziatalno5ci operacyjnej.

3.3 Realizacja plan6w rozwojowych z uwzglqdnieniem opisu stanu realizacji dzialafi i inwestycji
Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Plany rozwojowe Spdlki zwiqzane sq przede wszystkinr z przejgciem oraz wspdlpracq z rosyjskiml sp6{kami

zaleznymi. Nabycie przez Emitenta udzial6w ADVAG, utworzenie drugiej sp6lki ADVAG otaz sp6lki

Broad Gate OOO pozwolilo na rozszerzenie obszaru dzia,lalno3ci gospodarczej Broad Gate S,A.; Sp6lka bqdzie nie

tylko uprawniona do dywidendy z tytulu posiadanych udzial6w w sp6lkach zale2nych, ale r6wniez bgdzle mog{a

6wiadczyd uslugi zwiqzane z tym przedsigbiorstwem, takie jak transport i logistyka na ternie Unii Europejsklej,

po6rednictwo w zakupach i sprzedazy produkt6w rolnych, maszyn i urzqdzeh rolniczych, itp.

Zarzqd Emitenta nie wklucza prowadzenia dalszych aktywnych poszukiwai mo2liwoSci nabycia podobnych

aktyw6w w przyszlo5ci, Informacje o podjgciu er,lientualnych negocjacji bgdq przekazywane niezwlocznie

w formie raooft6w bie2acvch.

4, Prognoza wynik6w finansowych

Zarzqd Broad Gate'S.A,, z uwagi na zmienne warunki prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej w Polsce i poza jej

a niezaleznych od Broad Gate S.A., m.in. sytuacjg makroekonomicznE, nastroje konsumenckie, zaniecha{

ss.
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publikacji prognoz wynik6w finansowych na rok 2018 oraz lata nastgpne, w ocenie Zarzqdu, wzrost wartosci firmy
umo2liwi jej dalszy rozw6j oraz zapewni osiqgniqcie satysfakcjonujqcych wynik6w w dalszej perspektywie.

AD GATE S.A.
-00-86-515 FEcoN 1{10G6?3
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