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skonsolidowany Raport Kwartalny rozszerzony o wybrane dane jednostkowe
III kw. 20tr7

1. Informacje og6lne

1.1 Podstawowe dane o Emitencie

Pelna nazwa

Siedziba

DzialalnoS6

Kapital zakladowy

eroio Gite spdtka Akcyjna

Dziatalno6i holding6w finansowych (64.20.2)

Czas trwania

Sqd estrowy sqd Rejonowy dla m,st, warszawy, XII wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego - numer KRS 0000360044

1.2 Historia dzialalno6ci Emitenta
Broad Gate sp, z o,o. powstala w 2006 roku. Spdlka rozpoczq{a aktywnie rozwijai dzialalno6i handlowq pod
koniec 2009 roku uzysku;qc dobre wyniki finansowe i operar:yjne, Szybki rozw6j oraz ptany zwiEzane
z upublicznieniem Sp6lki doprowadzily do przeksztalcenia w lipcu 2010 roku Broad Gate sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialno5ciq w sp6lkg akcyjnq. Debiut Sp6iki na rynku alternatywnym Gpw mial miejsce 24 stycznia 2011
roku' W grudniu 2010 roku Broad Gate S.A, rozpoczqla proces budowy grupy kapitalowej nabywajqc udzialy
w sp6lkach prowadzqcych dziatalno66 na rynku paliwowym, Dnia 28 grudnia 2010 roku sp6lka Broad Gate S.A.
dokonala nabycia i-000/o udzialdw spdlki rafineryjnej Fesenko ToB z siedzibq na Ukrainie. Natomiast
w lipcu 2011 roku Spr5tka nabyla 100% udziat6w rosyjskiego dystrybutora paliw Rusoilooo z siedzibq w lvoskwie.

W dniu 23 grudnia 2013 roku, w zwiqzku ze zmianq strategii oraz reorganizacjq Grupy Kapitalowej
Broad Gate S,A,, zawarto umowy sprzedazy sp6lek wschodnich. JednoczeSnie 12 marca 2014 roku zawarto
umowq nabycia 25o/o udzialow rosyjskiej sp6lki ADVAG OOo (dalej: ,,ADVAG'). W dniu 12 maja 2014 roku, Spdlka
zawarla umowQ nabycia dodatkowych 5lo/o udzialow ADVAG, W miesiqcu sierpniu 2015 roku mnie;szoSciowy
akcjonariusz dokonat zwrotu posiadanych akcji ADVAG. Zgodnie z prawem rosyjskim zwr6cone akcje zosta{y
r6wno rozprowadzone pomiqdzy dotychczasowych akcjonariuszy, w efekcie spdlka Broad gate S.A zostata
jedynym akcjonariuszem posiadajqcym 100% akcji.

W ramach rozwoju Grupy Emitent utworzyl kolejny podmiot, kt6ry ma na cetu sprawne zarz4dziedzialalno6ciq w
poszczeg6lnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednakze majqc na uwadze budowanie znaczenia marki
zachowana nazwq Advag' Spdlka ma takq samq firrnq jak wchodzqca juz w sklad grupy kapitalowej sp6lka Advag
OoO iposiada Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1155024000328. W Spdtce Emitent objql 100% kapitalu
zakladowego o warto6ci nominalnej 100.000 rubli rosyjskich, Docelowq dzialalno6ciq Advag ooo bgdzie
zarzqdzanie agroaktywami, przez produkcjg olej6w wysokojako6ciowych (rzepak, slonecznik) w rejonie wolgi
i Uralu,
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w dniu 16 kwietnia 2015 roku Emitent utworzyl w Federacji Rosyjskiej sp6lkg Broad Gate ooo z siedzibq
w Moskwie' w sp6lce Emitent objql 100% kapitalu zakladowego o warto6ci nominalnej 10.000 rubti rosyjskich.
Sp6lka zostala zarejestrowana w jednolitym rejestrze paf stwowym os6b prawnycn poo numere m 1,157746388g2r
w dniu 27 kwietnia 2015 roku, Docelowq dzialalno6ciq Broad Gate ooo bqdzie zarzqdzanie zakiadem
produkcyjnym wytwarzajqcym wysokojako6ciowy olej slonecznikowy i rzepakowy. opiymalizacjq kosztdw
wytwarzania oleju zapewniq umowy z Advag ooo na dostawg nasion sluzqcych do produkcji. planowany model
biznesowy ma na celu konsolidacjg dzialalno6ci biznesowej wewnEtrz grupy kapitalowej Emitenra, co w ocenle
Zarzqdu za pewn i zwiqkszen ie przych od6w g ru py.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzedal spr5lce ADVAG Asset Management ooo 100% udzial6w w sp6tce
zaleznej Advag ooct (spdlka zarejestrowana w jednolitym rejestrze paristwowym os6b prawnych pod nunrefem
7704760917).

w dniu 25 sierpniil 2017 roku spdlka zale2na - Advag ooo podpisala umowg nabycia 99% udzial6w
przedsiqbiorstwa produkujqcego olej slonecznikowy w Rosji, w reglonie Voronezh, z wielko6ciq rocznej produkcji
do 100.000 mt, szacowana wartosad rynkowa maiqtku przedsiqbiorstwa dokonana na podstawie niezareznei
wyceny wynosi okolo 11.000.000 dolardw amervkariskich.

ADVAG Swiadczy pelen zakres uslug rolniczych, od zarzEdzania agroaktywami, przez produkcjg olejdw
wysokojako5ciowyclr (rzepak, slonecznik), badanie jako6ci gleby, az do optymalizacji upraw. ADVAG 6wiadczy
rc5wniez uslugi m.in. w zakresie zarzqclzania proclukcjq rolnq iprowadzeniem gospodarstw rolnych na terenie Rosji
(m.in' 10.000 ha gospodarstw w Obwocizie Kaliningradzkim), transportu produkt6w rolnych, ich dystrybucji,
ooKupu, przetwarzania isprzedaZy d<l odbiorcdw koricowych, w tym odbiorcow z obszaru Unii Europejskiej.
Ponadto AI)VAG zajmuje siq rdwniez po6rednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji,

1"3 Opis organizacji Grupy Kapitalowej Emitenta
Na dzieri 30 wrze6nia 2017 roku w sklad Grupy Kapitalowej Emitenta wchodzq sp6lki pod firmq:

Pelna Nazwa ADVAG OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 14'.3420, Obw6d Moskiewski, rejon
Krasnogarski, ul, Ilinckowo, bud, 8/409

Dane estrowe Numer Rejestracji 1 155024000328

Podstawowa dzialalno56 az uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq
Posiadany udzial 100%

Charakter powiqzania Jednostka zalezna

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

Pelna Nazwa BROADGATE OOO

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

Dane Rejestrowe ajowy Numer Rejestracji t!577 4638BBZL

Podstawowa dzialalno56 Rolnictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjq rolnq
Posiadany udzial L00o/o

Charakter powiqzania lednostka zale2na
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Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Cztonek Raely Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

Pelna Nazwa MASTER OOO

Siedziba Federacja Rosyjska, 397340, 0bwdd woroneski
WieS Pewski, ulTrudowoj 5

Dane estrowe er Rejestracji 102360061 1957

Podstawowa dzialalno56 ictwo oraz uslugi wspomagajqce produkcjg rolng

Posiadany udzial 99o/o

Charakter powiqzania Jednostka zaleina od r;p6lki zaleznei ADVAG OOO

Dane kontaktowe Tel,+7 (495) 6st-62-34
Fax+7 (495) 651-62-33

1"4 Przedmiot dzialalnoSci Emitenta i Grupy Kapitatowej Emitenta
W III kwartale 201.7 roku, jak r6wniez clo dnia publikacji niniejszego rapoftu, dzialalnclSi Sp6lki skupia1a siq na
wcze6niej raportowanej dzialalnoSci, zwiqzanej z wykorzystaniem sp6lek zaleznych z siedzibq w Federacji
Rosyjskiej' Emitent rozwija - za po6rednictwem rosyjskich spdlek zaleznyclr - dzialalnoSd na takiclr rynkach jak
rolnictwo, produkcja olejdw rzepakowych i slonecznikowych, optymalizacja upraw, badanie jako6ci gleby oraz
zarzEdzania a g roa ktywa m i.

Przedmiotem dzialalno6ci Grupy Kapitalowej Broad Gate jest handel olejem rzepaKowym
i slonecznikowym oraz ich produkcja i przetw6rstwo, a takze dzialalno56 holding6w finansowych. Grupa Broacl
Gate S.A' 5wiadczy pelen zakres us{ug rolniczych, od zarzqdzania aEroaktywami, przez produkcjg olej6w
wysokojakoSciowych (rzepak, slonecznik), badanie jako6ci gleby, a2 do optymalizacji upraw. Sp6lka 5wiadczy
r6wniez us{ugi m,in. w zakresie zarzqdzania produkcjq rolnq i prowadzeniem gospodarstw rolnych, transportu
produkt6w rolnych, ir:h dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzedazy do odbiorc6w koricowych, w tym odbiorc6w
z obszaru Unii Eurr>pejskiej. Ponadto Sp6ika zajmuje siq r6wniez po5rednictwem w zakupie ziemi rolnej
w dowolnym regionie Rosji.

1,5 Sktad osobowy organ5w Emitenta
Na dzief publikacji niniejszego sprawozdania w sktad organdw wchodzity nastgpujqce osoby:

Zarzqd Broad Gate S.A.:

Alec Fesenko Prezes Zarzqdu

W zwiqzku z uplywern poprzedniej kadencji Zarzqdu Sp6lki, Rada Nadzorcza uchwalq z dnia 13 marca 2017 roku
powotal pana Alec Yurievich Fesenko na stanowisko prezesa Zarzadu nowej kadenc.ii.

Na dziefr publikacjirerportu sklad Rady Nadzorczej Sp6lki przedstawia siq nastgpujqco:

Victor Semenov

Wade Barnes

Bretl Duffy

Natalia Shpagina

John Shmorhum

W III kwartale2OlT roku nie nastqpily zmiany osobowe w sktadzie Rady Nadzorczej Spfltki.
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8,333.333 67,9 67,9
580.000 4,7 4,7

3.361.71s 27,4 27,4
12.275.048 100 100

czlonkowie Rady Nadzorczej Spdlki powolani zostali do sprawowania funkcji czlonk6w Rady Nadzorczej sp6lki
przezZwyczajne Walne Zgromadzenie Spdlki uchwalq nr 14 z dnia 2g czerwca 2016 roku

tr.6 Status sp6lki publicznej

W dniu 24 stycznia 2011 roku Broad Gate S,A, zadebiutowala na rynku NewConnect. W okresie od 24 styczrria
2011 roku do 7lutego 2011 roku, notowane na rynku NewConnect byly prawa do akcji zwyklych na okaziciela
serii B' od dnia I lutego 2011 roku w obrocie znajclujq siq akcje seriiA i B, 12 stycznia z0rzr.odbylo siq pierwsze
notowanie w alternatywnym systemie eibrotu na rynku NewConnect akcji zwyklych serii C i D.

1"7 Struktura akcjonariatu Emitenta
Ponizsza tabela przedstawia sklad akcjonariatu Broad Gate s,A. na dzieri publikacji ninie.lszego raportu,
tj. 14 listopada 2017 roku.

Lp, Dane akcjonariusza

Cellestis Liurited

FairStock Capitat Ltd,

Pozostali

Razem

1.8 l-iczba os6b zatrudnionych u Emiitenta w przeliczeniu na pelne etaty
Na dzieri 30 wrzeSnia Z0t7 roku w Spdtce nie by{o zatrudnionych na etat osdb.

2' Dane finansowe za okres od 1 lipca do 30 wrzeSnia 20L7 r. wraz z danymi porownywalnyrni

2.1 Opis przyjqtych zasad rachunkowojci
Niniejsze Sprawozdanie Finansowe Broacl Gate S.A. zostato sporzqdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
wrzeSnia 1994r, o rachunkowo5ci, przy zalo2eniu kontynuacji dzialalnoicr gospodarczej w dajqcej siq przewidziec
przyszloSci. Przy wycenie aktyw6w i pasywdw oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjgto, ze Emitent bqdzie
kontynuowa6 dzialalrro66 gospodarczq w dajqcej sig przewidzie6 przyszlo5ci oraz nie zamierza, anr nie musi
zaniechai dzialalno6ci lub istotnie zmniejszyi jej zakresu.

Przyjqte zasady i met,cdy rachunkowo5ci sq takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym
w dniu 19 stycznia 2011 roku. w okresie objqtym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki
rachunkowo6ci, Walutq sprawozdawczq i prezentacji niniejszego raprrrtu okresowego jest z{oty polski, a wszystkie
kwoty wyrazone sE w zlotych polskich (o ile nie r,vskazano inaczej),

W niniejszym raporcie przedstawiono r6wnie2 darre finansowe Grupy Kapitalowej Broad Gate s.A. Z uwagi na
zasady rachunkowosci wskazujqce, ze konsolidacji podlegajq sprawozdania finansowe podmiot6w po dniu ich
polqczenia lub przejgr:ia, a w przypadku Emitenta Grupa Kapitalowa powstala 12 maia 2014r.

Z,l,l Wybrane diane jednostkowe
Ponizej prezentowaner sq dane finansowe Sp6lki za bieZqcy okres wraz z danymi por6wnywalnymi za 2016 rok:

. rachunek zyr;kdw i strat w wersji pelnel,

. wybrane dane finansowe,

. bilans w wersji skr6conej,
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r zestawienie zmian w kapitale wtasnym w wersji skrdconej,
. rachunek przeplywdw pienigznych w wersji skr6cone;.

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (PtN) III kw. 2016
Narastaiaco

III l<trt. 2017
Narastaiaco

III kw. 2016
Za okres

III krr. 2017
Za okres

1.01.2016 -
30.09.2015

01.01.2017 -
30.09.2017

oL.o7.2016 -
30.09.2016

oL.o7.20L7 -
30,09.2017

i A Przychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z
6 183 233 5 519 631 o 944844

ychody netto ze sprzeda2y produkt6w U 0
II Zmiana stanu n 0 0 0III Koszt wytworzenia produktow na wlasne

0 U 0 0

rv rrzycnooy nefto ze sprzedazv towarow i

material6w
B Koszty dzialalno6ci operacvinei

6 183 233

6 21? 863

i 5 519 631
I

i 5 s82 132

U

40 483

944 844

1 523 065
t 0 U U
II 0 0 0 0
III Uslugi obce ZUs J55 104 168 37 967 32 446
IV Podatki i oplaty 20 653 Zl ZIO 2 109 11 156
V Wynagrodzenia 0 U 0 U
VI Ubezpieczenia spoleczne i inne 6wiadczenia 0 0 0 n
VII Pozostale koszty rodzajowe 1 998 450 407 0

D Pozostale paychody operacyjne

5 991 876 5 450 298 U 7 479 464
-34 630 -62 501 -40 483 -57A 222

U 0 0 0
I Zysk ze 0 U 0
II 0 0 U 0
III Inne 9 502 a

0 U

s 861 3 333 1 0
I

U 0
II Aktualizacja warto6ci aktyw6w niefi nansowych 0

5 861 3 333 1 0

-30 989 -65 833 -40 484 -574 222
G Przychody finansowe 286 105 269 624 14 983 89 005
I U 0 0 U

II Odsetki 286 105 269 624 93 036 89 00s
III Zysk zezbycia inwestycii 0 U 0 0
IV warto5ci 0 U U U

; V Inne 0 0 -78 0s3 0
i H Kosztv finansowe 742 803 92s 410 118 04s | 796 692
I Odsetki 29 656 106 343 9 851 86 BOO

i II Strata z Mulu rozchodu 4 952 0 0 0

IryqS\4Ji 0 0 0 0
IV lnne 108 194 819 067 108 194 109 B92I Zysk (strata) z dzialalno6ci
(F+G-H) LL2 3L4 -721 6tA -t43 546 -685 910

: J Wynik zdarzei nadzwyczajnych (J.I:UL) __--- 0

0

ni
n

- -t-
0i

0l
-___+ ni

0.]

q
0

0
II StraV nadzwyczajne 0

L Podatek dochodowy
__-111!tqi

0i
-685 910

0
rvr pozostate obowiQzkowe zmniejszenia zysku

0 0 U

N Zysk (strata) netto ) LL23L4 72L 6LA L43 546 i -685 910
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skonsolidowany Raport Kwartalny rozszerzony o wybrane dane jednostkowe
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BMNE DANE FINANSOWE
i JEDNOSTKOWE (PLN)

I, Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

IL Zysk (strata) ze spaeda2y

III. Zysk (strata) z dzialalno6ci operacyjnej

IV, Zysk (strata) brutto

V. Zysk (strata) netto

V_IrrATgrtyzaqg-

III kw. 2016 i

Nalagtdqcg l

1.01.2016 - i

30.09.2016 
i

6 183 233 I

-34 630 l

-30 989 i

Il23L4 i

t72 3I4 1

ni

III kw. 2017 ,

Narastajqco
oL,oL,20L7 -,

30"09.2017 r

5 519 631

-62 501 ,

-65 833

-72I 6LB ,

-721 618

0,

III kw. 2016
Za okres

oL.o7.20L6 -
30.09.2016

0

-40 483

-40 484
-143 546

-143 546 ,

0

III kw. 2017
Za okres

o1 ,o7,20L7 -
30.09.2017

944 844

-578 222

-578 222

-685 910

-685 910 ,

U

30.09.2017

L9 234 557

L9 234 557

A Kapital (fundusz) wlasny

I Kapital (fundusz) podstawowy

II Nale2ne wptaty na kapitat podstawowy (wielko6c ujemna)

III Udzialy (akcje) wlasne (wielko66 ujemna)

iv rapital (fundusz) zapasowy

V Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

vt_1"::ftt 
F p, try(tu 4 t'_:|f :ty:l:

VII Zysk (strata) z lat ubieglych

VIII Zysk (strata) netto

]x 99qry 1'yryryI9Mq! lgllgblotoweso (wiet ko56 ujem na )

B Zobowiqzania i rezerury na zobowiqzania

I Rezenrry na zobowiazania

32 952 |

46 966 208 |

I 227 505

0i
I

6 436 97O i

40739 642

38267 007 
|'- |

) 471 RRA I

750 I

59 974 198

I Warto6ci niematerialne i prawne

V Diugoterminowe rozliczenia miedzvokresowe

IV Krdtkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe

116 633 i 13 639 819
III Zobowiqzania kr6tkotermrnowe J YII ZOd
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2.1.2 Wybrane dane skonsolidowane

III kw, 2017 irT .2016 | III kw. 2017 l

Za okres
01.07.2016 -

30.09.2016

1 179 500 i 24827 364
netto ze

II Zmiana stanu

Wyszczeg6lnienie III kw. 2016
Narastaiaco

III kw. 2017
Narastaiaco

III kw. 2016
Za okres

III kw. 2017
Za okres

1.01,2016 -
30.09.2016

o'-.ot,20t7 -
30.09.2017

01.07.2016 -
30.09.2016

oL.o7.20L7 -
30.o9.2AL7

L Kapital (fundusz) wtasny na poczqtek okresu (BO) 40 416 924 47 144 7?n 40 672 784 47 022l-09
La, Kapital (fundusz) wlasny na poczqtek okresu
(BO) po korektach 40 416 924 4L 144 730 40 672 784 41 109 022

II, Kapitat (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ) 40 529 238 40 423 rI2 40 529 238 40 423 tIz
Kaprrar (runquszJ wtasny, po uwzglqdnieniu i 40 529 238 40 423 LLzl 4A 529 238 40 423 Lt2

DANE FTNANSOWE JEDNOSTKOWE (PLN) III kw. 2016
Narastajqco

III kw. 2017
Narastajqco

------ -

III kw. 2016 | III kw. 2017
Za okres i Za okres

I 1.01.2016 -
i 30.09.2016

01.01,2017 -
30,09.2017

01.07.2016 -i OL.O7.20L7 -
30.09.2016 i 30.O9.20L7

A, Przeptywy Srodk6w pieniq2nych z dzialalnoScl

I. Zysk (strata) netto 172 3I4 -721 5tB 143 546 I -685 910
IL Korekty razem -7 543 276 629 090 -7 I07 427 | 611 605
III. Pze pieniqine netto z dzialalnoSci

ej (r+rr) -7 430 962 -92 528 -7 250573i -74304
B. Przeplywy Srodkow pieniq2nych z dzialalnorici

I 7 810 820 22 43r 7 238654, 0
II. Wydatki

fin

-435 205

7 374 6L5

-ru oto o)J

-LO 794 222

0 i -10 816 653

7 23a654 I -10 816 553
'i

.

14I 705 i 13 325 452L Wplywy L4I 705 13 325 452
II. Wydatki -138 554 0 138 554 | 0
UI. Pzep pieniq2ne netto z dzialalno6ci
finansowei (I-II) 3 151 L3 325 452 3 151 I 13325452
D. Pzep pieniqine netto razem

E. Bilansowa zmiana stanu 6rodk6w pienrgznych, w-
Wm:

-s3 196

-53 196

_.1::"_r:1
2 438 702 )

__-8767 i :_o::.u
-8767 , 2434 49s

- zmiana stanu Srodk6w pienigznych z gltulu r62nic
kursowvch 0 0

F, Srodki pienig2ne na poczqtek okresu 14886 J5 162 41 720 | 37 389
9r!g9t Lpienig2ne na koniec okresu (F+D) 32 9s2 2 884471 329521 2471884

III Koszt wytwoaenia produkt6w na wlasne
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23 315 869 44 ssr 790 1 018 842 24 138 914

24 10I974 44 630 278 1 rt60 570 24 410 168I Amoftyzacja 160 608 5lO /5U 50 101 318 408u zuzycte matenatow I energii oraz wartosc
73 242 29 196 542 L9 137

Ul Us{ugi obce 2 099 041 1 659 008 t83 627 728 209
IV Podatki i optaty 48 827 32 605 IL 978 22 865
V Wynagrodzenia 428 961 258 2r0 144 725 210 507
VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenla Lr7 252 // d5J 32 578 oJ .tzo

r00zalowe r22228 450 36 786
VIII WaftoSi spzedanych towar6w i material6w 2t 111 816 42 796 227 L 000 234 /1 o47

) ze sprzedaiy (A-B) -478 243 688 423 -281 071 4r7 197
D Pozostale paychody operacyjne 15 408 856 7t0 951 13 890 239

J/O JYU
II Dotacje 0 0 0 U

cyjne 4 L2B 675 15 40B B56 710 951 13 890 239 i

i_ tu o$alg f o!4y_9p_e.I1 cy.l! e 3 324 220 14 4BB 467 732 963 I5 097 176
e zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 204 296

T

1,3 097 1763 119 923 14 4BB 467 732 963
nej 702802 1 608 811 -303 083 1 210 259

Lrry!!9Ejr9r99[e _____ _ 563 912

0

438 780 57 0B9 ??? ?7?

U 0 0
II Odsetki 

i

!! Zysk zezbycia inwestycji
563 912

0
, _$q z_B!

0

135 143

0

333 273

0
cja waftoSci inwestycji n U 0 0

V Inne 0 0 -78 0s3 0
H Koszty finansowe i 586 492 2 Lt] 134 316 762 1 It4 L46
I Odsetki 478 298 I 291 067 208 568 907 4I3 i

cia inwestycji 0 0 0 0
ualizacja wa rto6ci inwestycji 0 0 0

IV Inne i 108 194 819 067 108 194 zvo /55

II !!IgE- wyczajne-- i n"-ldGsi
0

0

-62543

0
--

0

,q
3 545

0l

-562756 |

0

___:_
429 386 i

Ui
0 0

0

0

0i
o

3545i
M zyst( (strata) w udziaf6w wjednostkach

il o 0 o o,

) brutto (I+J-K+L) 5 654 432 -s8 998 -562756 43293L,
O Podatek dochodowy 167 370 103 468 .78 B2B 83 451 i

P Pozosta obowiqzkowe zmniejszenia zysku
(zwiQks e a straty) I Jd5 B 681 -905 I 499

X4lki (strat) mniejszo5ci 0 2 552 0 25521
S Zysk (strata) netto 5 488 446 -I73700 -483 022 337 429:
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skonsolidowany Raport Kwartalny rozszerzony o wybrane dane jednostkowe
III kw, 2017

BRANE DANE FINANSOWE
SKoNSoLIDOWAttE (PLN)

Pzychody netto ze sprzedahy

Zysk (strata) ze spaeda2y

Zys[ (99!a) z dzialatno6ci opelacyjne-j

zy!! (!!rra!e),Qtuq9

Zysk (strata) netto

Amoflryzacja

ANSOWE SKONSOLTDOWANE (PLN)

'AK A

iA A atrurale

I I WadoSci niematerialne i prawne

i II Wafto56 firmy jednostek podporzqdkowanych

V_Dtugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

lB A aobrotowe
j I zapasy

A Kapital (fundusz) wlasny

i I Kapital (fundusz) podstawowy

II Kapital (fundusz) zapasowy

i III Kapital (fundusz) z aKualizacji wyceny

i IV Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe

I V Rdznice kursowe z pzeliczenia

I VI Zysk (strata) z lat ubieglych

i VII Zysk (strata) netto

iIII_I lQ,'ry 9! o(,
i B Kapital mniejszo5ci

qdkowanych

I II Zobowiqzania d{ugoterminowe

r III Zobowiqzania kr6tkoterminowe

III kw. 2016 III kw. 2017

1.01.2016 -t o1,.o1,.2oL7 -
30.09.2016 I 30,09.2017

2362373t . 4s 318 700

-478243 68B 423

702802 1 608 811

5 654 432 I -SB 998

5 4BB 446 , -r73 700

160 608 3757s0

III kw. 2016
_29 olqgs-

01.07.2016 -
30"09,2016

1 179 500

-281 071

-303 083

-)oz /5b
-483 022

50 101

III kw. 2017
Za okres

o1.07.20L7 -
30.09.2017

24 827 364

417 197

I 2t0 259

432 931

337 429

318 408

30.09.2016 30.09.2017

7 357 46L

13 957 605

r 227 s}s i

-4 r74 656 ) 2 085 164 I

-I73 700

23897 s79

_ ."119811
14 393 864

23 639 984 25 213 593

66 256 81s

52 855 i 411 033

13 963 283 ) 12 108 445

40 813 672

39 825 004 ) 39 825 004

II Nale2no5ci kr6tkoterminowe

III Inwestycje kr6tkoterminowe

IV Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

IV Rozliczenia miqdzyokresowe
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skonsolidowany Raport Kwartalny rozszerzony o wybrane dane jednostkowe
III kw, 2017

III kw. 2017

E, Bilansowa zmiana stanu 6rodk6w pieniez

ry \9!'e.__olr"r_qf+P)

2.2 Dynamika zmian zysku nefto Emitenta

III kw. 2017 
i

Za okres
or.o7.20L7 -

30.09.2017

-483 022 i 337 429
-5 64s 645 i -2 410 B39 i

-2 867 a54 1 300 220 i -6 L28 667 -2O73 4LO I

1 856 803 a-eignn 684 453 i 5 528 97I ,

-18 299 880 -3 351 797 i -14 971 152 i

-4 990 516 -LL 420 45L -26673441 -9442L80i

9 BB3 941 i 28 670 113 l

-19 152 039 -1 013 842 -r.J ozo uul

7 863573 t L372LOO9 8 870 099 I L3 044 LL2,

52O4) 3600777 |

I7 927 2 373

I 227 674 i -4 303 i | 237 164

109 481 256 670 43017 | 23384161
2 629 774

78 391

121 4qej 2 629 774 |

i iu liiio iiir*. zoiz

i ttzst+ -72r 6LB

Wyszczeg6lnienie III kw. 2016
Narastaiaco

III kw. 2017
Narastaiaco

III kw. 2016
Za okres

III kw. 2017
Za okres

1.01.2016 -
30.09.2016

01.01.2017
- 30.09.2017

01.07.2016
- 30.09.2016

oL.o7.20L7
30.09.2017

L Kapital (fundusz) wlasny na poczqtek okresu (BO) 35 275 894 35 275 894 42 919 B18 43 393 520
poczEtek okres

35 275 894 35 275 894 42 919 B1B 43 393 520

IL Kapital (fundusz) wtasny na koniec okresu (BZ) 42359 237 43 139 596 42359 237

42 3s9 237

4tttl16_
43 139 596

IIL Kapitat (fundusz) wlasny, po uwzglqdnieniu
proponowanego podzialu zysku (pokrvcia stratv) 42 359 237 43 139 596

DANE FTNANSOWE SKONSOLTDOWANE (pLN)

01.01.2017 -
30.09.2017

01.07.2016 -
30.09.2015

A, Przeplywy Srodk6w pieniq2

L Zysk (strata) netto 5 4BB 446 -173 700
-B 3s6 300 i r 473 920

B. Przepiywy Srodk6w pienigZnych z dzialalno6ci

-6 847 318

C. Pzeplywy Srodk6w pieniq2nych z dzialalno6E

21 874 701
-74 1IL 127

IIL Prze pieniq2ne netto z

D. Przepl pieniq2ne netto razem

- zmiana stanu Srodk6w pienig2nych z gtulu r62nic

35829r
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Jednostkowy zysk netto za lll kwartaf 2Ot6iZOL7

SKoNSoLIDO NYZYSK(PtN)

Zysk netto

lll kw. 2016
Narastajqco

lll kw.2017
Narastajqco

lll kw.2017
Narastajqco

III kw. 2016 III kw, 2017
Narastajqco Narastajqco

5 4BB 446 -t73 700

Skonsof idowany zysk netto za lll kwartafy 2OL6 a 20t7

lll kw. 2016
Narastajqco

lednostkowe przychody ze sprzedaal Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia do 30 wrzeSnia 20L7 roku wyniosly

5.519.631 zl, a wynik zamknql sig stratq w wysoko6ci 72L6I8 zl, w analogicznym okresie 2016 roku przych6d

wyni6sl 6,183.233 zl, a zysk netto 112,314 zl. Na osiqgniaty w 2017 roku wynik mialy gl6wnie wplyw koszty

finansowe wynoszEce 925.410 zl, a ktdre zatrzy kwartaly 2016 roku wynosily 142.803 zl. Spdlka w III kwartale

osiqgnqla jednostkowe przychody w wysoko6ci 944.844 zl c stanowi znacznE poprawQ w,stosunku do 2016 roku

w K6rym przychody nie zostaly zanotowane.

1.12 314

-721618

5 488 446
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Skonsolidowany Rapoft Kwartalny rozszerzony o wybrane dane jednostkowe
III kw" 2017

Na koniec III kwartalu 2017 roku Broad Gate S,A. posiadala jednostkowo aktywa o warto6ci 59.974.tgg zt,

z kt6rych majqtek obrotowy stanowit blisko 68% (na koniec III kwartalu 2016 roku majqtek obrotowy stanowi,l

niecale 81% sumy bilansowej), Zmiana w strukturze aktyw6w zwiqzanajest ze wzrostem poziomu inwestycji

dlugo i kr6tkoterminowych. JednoczeSnie po stronie pasywdw, na dzieri sprawozdawczy w stosunku do stanu na

koniec poprzedniego roku, zauwa2alny jest znaczAcy wzrost poziomu zobowiqzah kr6tkoterminowych. Na koniec

III kwartalu 2017 roku, Sp6tka wykazala ni2szy ni2 w analogicznym okresie 2016 roku pgziom zadlu2enia

kapitat6w wlasnych, K6ry na dzieri 30.09,2017 roku wyni6sl48% (w 2016 roku t6o/o). Zmiana spowooowana

jest w gl6wnej mierze wzrostem poziomu zobowiazafi.

Grupa Kapitalowa Broad Gate S,A. zrealizowala za okres od l stycznia do 30 wrze6niaZ0IT roku skonsolidowane

przychody ze sprzedazy w wysoko6ci 45.318.700 zl, co stanowi wynik znacznie lepszy ni|
w analogicznym okresie 2016 roku w kt6rym przychody ze sprzedazy Grupy wyniosly 23.623.73L zl.

W III kwaftale Grupa zrealizowala skonsolidowane przychody ze sprzedaiy w wysoko6ci 24.827.364 zl oraz zysk

netto w wysoko6ci 337 .429 zl. Wigkszo6i przychoddw Grupy zostala wygenerowan a przez sp6lkq zaleznq - Advag

OOO' Na osiqgnigty wynik Grupy wplyw miala przede wszystkim osiqgniqty wynik na sprzedazy

w III kwaftale 2017 roku, Skonsolidowana suma bilansowa Emitenta na dzieri 30.09,2017 roku wvniosta

83'329.808 zl, wobec 66.256.815 zl na koniec analogicznego okresu 2016 roku,

3. Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w III kwartale 2017 roku wraz z opisem
istotnych zdarzefi i czynnik6w, w szczeg6lnoSci o nietypowym charakterze, majqcych wpl
na osiqgnigte wynikifinansowe Sp6lki i Grupy Kapitatowej.

Spdlka w iII kwartale 2017 roku nie odnotowalazdarzeh o nietypowym charakterze, kt6re mialyby istotny wplyw
na osiqgniqte wyniki finansowe,

3.1 Najwa2niejsze wydarzenia, ktrSre stqpily w IrI kwartale w 2017 roku
3.1.1. Emitent

a, W dniu 3 lipca 2017 Emitent przekazatr informacje z wykazem akcjonariuszy posiadajqcych co najmniej

5 o/o liczby glos6w na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 czerwca 2017 roku -

Cellestis Limited: liczba glos6w na ZWZ - 8,333.333, udzial w glosach na ZWZ - 100 proc,, udzia.l

w o96lnej liczbie glos6w - 67,89 proc.

W dniu 26 lipca 2017 roku Zarzqd Broad Gate S.A wyznaczyl nowy termin publikacji rapoftu za II kwartal

2017 roku na dziefi 10 sierpnia 2017 roku.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Emitent przekazal treSi raportu okresowego za II kwarta{ 2017 roku,

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Emitent poinformowal o zawarciu ze sp6lkq ADVAG LTD umowy po2yczki.

Na mocy zawartej umowy pozyczki Emitent .1ako pozyczkodawca zobowiqzal siq do udzielenia pozyczki

w kwocie 2.575,000 USD. Pozyczka zostala udzielona na pigi lat, a dniem ostatecznej splaty pozyczki

strony ustalily 1 sierpnia 2022 raku. Oprocentowanie pozyczki w stosunku rocznym wynosi 6%.

Pozyczkobiorca zgodnie z umowq mo2e, za wcze6niejszym powiadomieniem pozyczkodawcy, dokona6

dobrowolnej przedterminowej splaty po|yczki w ca{o6ci bqd2 w czg6ci. Prawem wla6ciwym stosowanym

dla zawartej umowy jest prawo angielskie, Zawafta umowa pozyczki nie odbiega od warunk6w
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umdw oraz nie zawiera specyficznych regulacji,

W dniu 19 wrze6nia 2017 roku Emitent zawarl umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzal siq do

sprzeda2y surowego wysokooleinowego oleju z nasion slonecznika. Dokladna wartoS6 umowv zostante

o

c.

rl
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okreslona w momencie dostawy, przy zalozeniu/ ze wartosi jednej tony metrycznej surowca wyniesie
960 dolardw amerykafiskich, Umowa zostala zawarta ze spdlkq prawa zjednoczonych Ernirat6w
Arabskich - Emirates Refining Company Ltd. Ilo6i sprzedanego surowca wyniesie okolo 4g0 ton
metrycznych' Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 3L pa2dziernika 2017 roku,

W dniu 19 wrzeSnia 2017 roku Ernitent zawarl umowq sprzedazy, na mocy ktdrej zobowiqzal siq do
sprzeda2y surowego wysokooleinowego oleju z nasion slonecznika. Dokladna warto6i umowy zostanie
okreslona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze warto6i jednej tony nretrycznej surowca wynresre

960 dolardw amerykarlskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa Zjednoczonych Emirat6w
Arabskich - Emirates Refining Company Ltd, Ilo6i sprzedanego surowca wyniesie okolo 300 ton
metrycznych, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 30 listopada 2017 roku.

W dniu 19 wrze5nia 2017 roku Emitent zawarl umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzal sig do
sprzeda2y surowego wysokooleinowego oleju z nasion s{onecznika, Dokladna warto6i umowy zostanie
okre6lona w momencie dostawy, przy zaloleriu, ze wartoS6 jednej tony nretrycznej surowca wyniesie
960 dolardw amerykariskich, Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa Zjednoczonych Emirat6w
Arabskich - Emirates Refining Company Ltd. IloSi sprzedanego surowca wyniesie okolo 354 ton
metrycznych. Dostawa zostanie erealizowana w terminie do 31 grudnia 2017 roku,

W dniu 20 wrzeSnia 201'7 roku Emitent zawarl ze spdlkq prawa Monarchii Konstytucyjnej Belize - lordan
United S,A,, umowq kredytu obrotowego (,,Umowaf'). Na mocy zawartej Umowy Emitent jako
kredytobiorca zobowiqzal sig do zwrotu kredytu w kwocie 1.110,000 USD. Oprocentowanie kredytu w
stosunku rocznym wynosi 7,5o/o. Kredytobiorca zgodnie z Umowq moze, za wcze5niejszym
powiadomieniem kredytodawcy, dokonai dobrowolnej przedterminowej splaty kredytu w calo6ci lub w
czgici. Prawem wlaSciwym stosowanym dla zawartej umowy jest prawo angielskie.

W dniu 26 wrze6nia 2oI7 roku Emitent zawarl ze sp6lkq ADVAG LLC., podlegajEcq prawu Federacji

Rosyjskiej, umowq po2yczki (,,Umowa'J, Na mocy zawartej umowy Emitent jako pozyczkooawca

zobowiqzal sig do udzielenia pozyczki w kwocie 550,000 USD. Dniem ostatecznej splaty pozyczki srrony
ustalily l sierpnia 2022roku. oprocentowanie pozyczki w stosunku rocznym wynosi 6%. pozyczkobiorca

zgodnie z umowE mo2e dokonai dobrowolnej przedterminowej splaty pozyczki zardwno w calodci, jak i

w czg6ci, jednak2e sptata po2yczki wraz z oprocentowaniem powinna zostad dokonana do dnia I srerpnra

2022 roku' Prawem wla5ciwym stosowanym dla zawartej umowy jest prawo federacji rosyjskiej, Zawarta

umowa po2yczki nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie

zawiera specyficznych regulacji,

3.1.2. Sp6lki zale2ne

a, W dniu 4 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG oOO (5024151030) zawarla umowq
sprzedazy, na mocy kt6rej sp6{ka jako sprzedawca zobowiqza}a sig do sprzedazy oleju slonecznikowego.
Dokladna wafto66 umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zaloieniu, ze maksymalna warto6i
umowy wynlesie 110.000 USD. Umowa zosiala zawafta ze sp6lkq Pishevie Ingridienty LLC, podlegajqcq

prawu Federacji Rosyjskiej,

b' W dniu 4 lipca 2a17 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OoO (5024151030) zawarta umowq
sprzedazy, na mocy ktdrej spdlka jako sprzedawca zobowiqzala siq do sprzeda2y makuch
slonecznikowych' Dok{adna wafto56 umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

f
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maksymalna wartoS6 umowy wyniesie 40,000 USD. Umowa zostala zawarta ze spdtkq Zolotaya Niva LLC,

podlegajqcq prawu Federacji Rosyjskiej.

W dniu 4 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq

sprzeda2y, na mocy ktdrej spdlka jako kupujqcy zobowiqzala sig do kupna makuch slonecznikowych.

Dokladna warto6i umowy zostanie okre6lona w czasie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i
umowy wyniesie 70"000 USD. Umowa zostala zawarta ze sp<iikq Sedmaya Zernovaya Kompaniya LLC,

podlega;qcE prawu Federacji Rosyjskiej.

W dniu 6 lipca 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - ADVAG OO0 (5024151030) zawarla umowq

sprzeda2y, na mocy kt6rej spdtka jako kupujqcy zobowiqzala siq do kupna nasion stonecznika. Dokla<Jna

warto5i umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zalaleniuo ze maksymalna warto66 umowy

wyniesie 120.000 USD. Umowa zostala zawafta ze sp5lkq Intermaks LLC, podlegajqcq prawu Federacji

Rosyjskiej.

W dniu 7 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq
sprzeda2y, na mocy kt6rej sp6lka jako kupujqcy zobowiqzala siq do kupna nasion slonecznika, Dokladna

wafto56 umowy zostanie okre5lona w czasie dostawy, przy zaloleniu, 2e maksymalna warto66 umowy

wyniesie 35.000 USD, Umowa zostala zawafta ze spdlkq Arsenal LLC, podlegajqcq prawu Federacji

Rosyjskiej. Zawarta umowa sprzedazy nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanych dla tego

rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulac;r.

W dniu 10 lipca 2017 roku sp6ika zale2na od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarta
przedwstqpnq umowq urno2liwiajqcq sp6lce ADVAG OOO zawarcie umowy nabycia L00 proc. uclzialdw

w przedsigbiorstwie produkcyjnym oleju slonecznikowego w Rosji, w regionie Voronezh, z wielkoSciq

rocznej produkcji do 100.000 mt, Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstgpnej zawarcie umowy

nabycia 100 proc, udzial6w nastqpi niezwlocznie po zakoriczeniu czynno6ci przygotowujqcycn oo

zawarcia umowy oraz procedury due diligence, jednak nie p62niej niz do dnia 15 sierpnia 2017 roku. Na

mocy przedwstqpnej umowy ADVAG OOO zobowiqzana jest do zaplaty zaliczki w kwocie 450,000 USD,

kt6ra powinna zostai uiszczona nie p62niej ni2 do 15 lipca 2017 roku. Szacowana warto5i rynKowa
majqtku przedsigbiorstwa dokonana na podstawie niezaleZnej wyceny wynosi okolo 11.000.000 USD.

Umowa przedwstqpna zostala zawarta z Alimov Vladimir Yurievich posiadajqcym 100 proc. udzial6w w
przedsigbiorstwie.

W dniu 12 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq

sprzedazy, na mocy kt6rej sp6lka jako sprzedawca zobowiqzala sig do sprzedazy surowego oleju

slonecznikowego. Dokladna warto56 umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zalo2entu, ze

maksymalna warto5i umowy wyniesie do 360,000 USD, Umowa zostala zawafta ze sp6lkq Tambovsraya

Indeyka LLC, podlegajqcE prawu Federacji Rosyjskiej. Tambovskaya Indeyka LLCjest spd{kq zale2nq od

cherkizovo Group - najwigkszego rosyjskiego producenta produktdw migsnych.

W dniu 14 lipca 2017 roku spdlka zale2na od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq

sprzedazy, lla mocy kt6rej sp6lka zobowiqzala sig do sprzedazy przetworzonego i butelkowanego oleju

slonecznikowego. Dok{adna wartoS6 unlowy zostanie okre6lona w czasie dostawy, przy zatroieniu, ie
maksymalna warto6d umowy wyniesie do 100.000 USD. Umowa zostala zawarta ze sp6lka ADVAG

AgriExport LLC, podlegajEcE prawu Federacji Rosyjskiej.

W dniu 14 lipca 2017 roku sp6lka zale2na od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq
sprzeda?y, na mocy kt6rej sp6lka jako kupujqcy zobowiqzala sig do nabycia nasion slonecznika.
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Dokladna wafto56 umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zalozeniu/ ze traksymalna warto5i
umowy wyniesie do 30,000 USD, Umowa zostala zawarta ze sp6lkq Voshod LLC, podlegajqcq prawu

Federacji Rosyjskiej,

W dniu 14 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla dodatkowrl

umowq sprzeda2y, na mocy kt6rej sp6tka jako sprzedawca zobowiqzala sig do sprzedazy makuch

slonecznikowych, Dok4adna warto6c umowy zostanie okre5lona w czasie dostawy, przy zalo2eniu, 2e

maksymalna warto6i umowy wyniesie do 100.000 USD. Umowa zostata zawarta ze spdlkq Pridonye LLC,

podlegajqcq prawu Federacji Rosyjskiej.

W dniu 17 lipca 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze paristwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ('Sp6lka"), podpisala umowq, na

mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy oleju slonecznikowego, Dokladna wartoS6 umowy zosranq

okrer5lone w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna warto66 zanrdwienia nie przekroczy

110.000 dolardw amerykafiskich. Umowa zostala zawarta ze spdlkq prawa rosyjskiego Pishevie

Ingridienty LLC.

W dniu 17 lipca 2AI7 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 (''Spdlka"), podpisala untowq, na

mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto6i umowy zostanie okreSlona

w tnomencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wartorii zam6wienia nie przekroczy 30,000

dolarow amerykaiskich. Umowa zostala zawarta ze spdlkq prawa rosyjskiego NDN Agro LLC,

W dniu 19 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq

sprzeda2y, na mocy ktdrej sp6lka jako sprzedawca zobowiqzala siq do sprzeda2y oleju slonecznikowego.

Dokladna warto6i umowy zostanie okreSlona w czasie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wartoSd

umowy wyniesie do 70.000 USD. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq Pishevie Ingridienty LLC, podlegajqcq

prawu Federacji Rosyjskiej. Wielko$i sprzedawanego surowca wyniesie powyzej stu ton. Dostawa

zostanie zrealizowana w terminie do dnia 31 lioca 2017 roku.

W dniu 19 lipca 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - ADVAG OOO (5024151030) zawarla umowq

sprzeda2y, na mocy ktdrej spdlka jako sprzedawca zobowiqzala sig do sprzedazy przetworzonego

i butelkowanego oleju slonecznikowego. Dokladna warto56 umowy zostanie okre6lona w czasie dostawy,

przy zaloleniu, ze maksymalna wartoSi umowy wyniesie do 500,000 USD, Umowa zostala zawarta ze

sp6lkq ADVAG AgriExport LLC, podlegajqcq prawu Federacji Rosyjskiej, Wielko6i sprzedawanego

surowca wyniesie powy2ej 572 tony. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 30 wrze(nia

2017 roku.

W dniu 21 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafstwowym os6b prawn;rch pod numerefit 5024151030 ("Sp6lka',), podpisala umowq

sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika, Dokladna warto66 umowy

zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zatro2eniu, ze rnaksymalna warto5i zam6wienia nie

przekroczy 100,000 dolardw amerykariskich, Umowa zostata zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Tambovskaya Agro Gruppa LLC. IloSi zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku,

W dniu 21 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolityrn

rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq

sprzeda2y, na mocy ktdrej zobowiqza{a sig do zakupu nasion slonecznika. Doktadna warto6i umowy
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zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i zam6wienra nre

przekroczy 100'000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala zawafta ze spdtkq prawa rosyjskiego Atter
LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 500 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie
do dnia 5 sierpnia 2017 roku.

W dniu 24 lipca 2017 roku spdlka zale2na od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jedrrotirym

rejestrze paristwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 (''Sp6lka''), podpisala umowq

sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika" Dokladna wartoSi umowy

zostanie okreslona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wafto5d zamdwienia nie

przekroczy 100'000 dolardw amerykariskich, Umowa zostata zawafta ze spdlkq prawa rosyjsklego

TD Hermes LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 350 ton. Dostawa zostanie zrealizowana

w terminie do dnia 7 sierpnia 20L7 raku.

W dniu 24 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zare;estrowarra w jednolitym

rejestrze parlstwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Spdlka"), podpisa,la umowq

sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy makuch stonecznikowych. Dokladna warto66

umowy zostanie okre5lona w momencie dostawy, przy zatroZeniu, ze maksymalna warto66 zam6wienra

nie przekroczy 30,000 dolar6w amerykariskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Zolotaya Niva LLC, Ilo5i zakupionego surowca wyniesie powy2ej 150 ton, Dostawa zostanie zrealizowana

w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku,

W dniu 26 lipca 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pahstwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq

sprzeda2y, na mocy ktdrej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto56 umowy

zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia nie

przekroczy 35'000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala zawarta ze spdlkq prawa rosyjskiego Arsenal

LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyzej 100 ton. Dostawa zostanie zrealizowana

w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

t. W dniu 26 lipca 2017 roku sptilka zalezna od Emitenta - Advag oOO zarejestrowana w jednolityrn

rejestrze pafistwowym os5b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisata umowq

sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzata sig do sprzeda2y oleju slonecznikowego. Dokladna wato56
umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i zamdwienia

nie przekroczy 30.000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala zawafta z rosyjskim indywidualnym
przedsigbiorcq. Ilo66 zakupioneqo surowca wyniesie powy2ej 35 ton. Dostawa zostanie zrealizowana

w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 roku. Zawarta urnowa sprzedazy nie odbiega od warunk6w
powszechnie stosowanych dla tego rodza.lu um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

u, W dniu 26 lipca 2017 roku spdlka zale2na od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolityr.n

rejestrze paristwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowQ

sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do sprzedazy przetworzonego i butelkowanego oleju

slonecznikowego. Dokladna warto6i umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zatro2eniu,

ze maksymalna wafto56 zamdwienia nie przekroczy 500.000 dolar6w amerykariskich. Umowa zostala

zawafta ze sp6lkq prawa rosyjskiego ADVAG AgriExport LLC, Ilo6i zakupionego surowca wyniesie
powy2ej 572 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 3t pa2dziernika 2017 roku.

v. W dniu 28 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafstwowych os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq

q,
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sprzedazy, na mocy ktdrej zobowiqzala siq do sprzeda2y przetworzonego i butelkowanego oleju

slonecznikowego. Dokladna warto6d umowy zostanie okreilona w momencie dostawy, przy zalo2eniu,

ze maksymalna warto56 zam6wienia nie przekroczy 20,000 dolar6w amerykaiskich. Umowa zostata

zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego TD Stanitsa LLC. Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyzej 30

ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku,

W dniu 31 lipca 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafstwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq

sprzeda?y, na mocy kt6rej zobowiqzaia sig do zakupu nasion slonecznika, Dokladna wartoSd umowy

zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6i zamdwienia nie

przekroczy 120.000 dolar6w ametykariskich, Umowa zosta{a zawafta ze sp6tkq prawa rosyjskiego

Tambovskaya Agro Gruppa LLC. Ilodi zakupionego surowca wyniesie powyzej 400 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

W dniu 2 sierpnia 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafstwowym os6b 6rrawnych pod numerem 5024151030 ("Spdlka"), podpisata unrowq

sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika, Dokladna warto6i umowy

zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia nie

przekroczy 70"000 dolar6w anrerykariskich, Umowa zosta{a zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Sedmaya Zernovaya Kompaniya LLC, Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 200 ton, Dostawa

zostanie zrealizowana w terminie do dnia 20 sierpnia 2017 roku. Zawarta umowa sprzeda2y nie odbiega

od warunk6w powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

W dniu 18 sierpnia 2017 roku spdlka zale2na od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolityrn

rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6{ka"), podpisala umowq

sprzedazy, na mocy ktdrej zobowiqzala sig do sprzedazy oleju slonecznikowego, Dokladna warto6i

umowy zostanie okreSlona w motnencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto6d zam6wienia

nie przekroczy 350,000 dolar6w amerykafskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskieg<l

Tambovskarya Indeyka LLC, Ilo6i sprzedawanego surowca wyniesie powyzej 500 ton. Dostawa zostanie

zrealizowana w terminie do dnia 10 pa2dziernika20lT roku. Zawafta umowa sprzeda2y nie odbiega od

warunkow powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

W dniu 22 slerpnia 2017, spolka z-ale2na od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze

paistwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka'') podpisala umowq sprzedazy, na

mocy ktdrej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika. Dokladna wafto5i umowv zostanie okre6lona

w momencie dostawy, przy 'zalo2eniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 35.000

dolar6w amerykafskich. Umowa zostala zawafta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Transagro LLC. Ilo56

zakupionego surowca wyniesie powy2ej 100 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 12

wrzeSnia 2017 roku. Zawarta umowa sprzeda2y nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanych dla

tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

W dniu 22 sierpnia 2017 spdlka zale2na od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jedrrolitym re;esrrze

pafstwowym os6b prawnych pcrd numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowQ sprzedazy, na

mocy K6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika, Dokladna wartoSi umowv zostanie okrsilona

w momencie dostawy, przy zatro2eniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia nie przekroczy 35,000

dolardw amerykahskich, Umowa zostata zawarta ze sp5lkq prawa rosyjskiego Arsenal LLC" Ilo6i
zaKuplonego surowca wyniesie powyzej 100 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 28

z
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sierpnia 2017 roku, Zawarta unrowa sprzeda2y nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanych dla
tego rodzaju umdw oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

bb. W dniu 24 sierpnia 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag ooo zarejestrowana w jednolitym
rejestrze paristwowym os6b prawnych pod numerem 5024i51030 (,,Sp6lka'J podpisala umowq

sprzedazy, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto$i umowy
zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wafto6i zam6wienia nie
przekroczy 120.000 dolardw amerykariskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Aliansinvest LLC. Ilo66 zakupionego surowca wyniesie powy2ej 400 ton. zawarta umowa sprzedazy nie

odbiega od warunkdw powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych
regulacji.

cc' W dniu 25 sierpnia 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym
rejestrze pa6stwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisa{a umowq nabycia
99o/o udzialow przedsiqbiorstwa produkujqcego olej slonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z

wielkoSciq rocznej produkcji do 100.000 mt, Zgodnie z umowQ nabycia, Advag ui6cit sumg odpowiadajqcq
waftoSci 99o/o udzialow przedsigbiorstwa, Szacowana wartorii rynkowa majqtku przedsiqbiorstwa
dokonana na podstawie niezaleznej wyceny wynosi okolo 11.000,000 dolar6w amerykafskich. Umowa
zostata zawarta z podmiotem posiadajqcym 100% udzial6w przedsiqbiorstwa" Zawarta umowa nabvcia
udzial6w nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera
specyficznych regulacji,

dd. W dniu 28 sierpnia 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag OoO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq
sprzedazy, na mocy kt6rej zobrrwiqzala sig do sprzedazy oleju s{onecznikowego, Doktadna warto6i
umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zato2eniu, ze maksymalna warto6i zam6wienia

nie przekroczy 35'000 dolar6w amerykarlskich. Umowa zosta.la zawata ze sp6lkq prawa rosy;skiego
Tambovskaya Indeyka LLC, Ilo$6 zakupionego surowca wyniesie powyzej 35 ton, Dostawa zosranre

zrealizowana w terminie do 17 wrzeSnia 2.017 roku, Zawarta umowa sprzedazy nie odbiega od warunkdw
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

ee. W dniu 29 sierpnia 2017 roku sp6{ka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafistwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisala umowq

sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala slg do zakupu nasion s{onecznika. Dokladna wartoSi umowy

zostanie okre5lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna warto66 zanr6wienia nie

przekroczy 130.000 dolardw amerykahskich, Umowa zostaia zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego Lider
Invest LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 400 ton. Umowa sprzedazy nie odbiega od

warunk6w powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.
ff' W dniu 30 sierpnia 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym

rejestrze pafstwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka"), podpisara umowQ

sprzeda|y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto6i umowy
zostanie okre6lona w momencier dostawy, przy zalo2eniu, 2e maksymalna wafto56 zam6wienia rrie

przekroczy 70'000 dolar6w amerykariskich, Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego

Agroznak LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powyzej 100 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w

terminie do 24 wrze6nia 2017 roku. Zawafta umowa sprzeda2y nie odbiega od warunk6w powszechnie

stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.
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gs' W dniu LB wrze6nia 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag Ooo zarejestrowana w jednolitym
rejestrze pafistwowym osob prawnych pod numerem 5024151030 ("Spolka"), podpisata umowq
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy oleju slonecznikowego. Dokladna warto66
umowy zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zaloieniu, 2e maksymalna warto66 zam6wienia
nie przekroczy 310'000 dolar6w amerykariskich. Umowa zostala zawarta ze spdtkq prawa rosyjskiego
Tambovskaya Indeyka LLC' Ilo6i zakupionego surowca wyniesie powyzej 400 ton. Dostawa zostanie
zrealizowana w terminie do 10 paidzierrrika 2017 roku.

hh' W dniu 19 wrze:inia 2017 roku sp6lka zalezna od Emitenta - Advag ooo zarejestrowana w jednolitym
rejestrze paristwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 ("sp6lka"), podpisala umowq
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzedazy oleju slonecznikowego. Dokladna wartosc
umowy zostanie okreSlona w momencie dostawy, przy zaloleniu, ze maksymalna waltosi zamdwienia
nie przekroczy 40'000 dolardw amerykafskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyskiego
AgroDon LLC' IloSi sprzedawanego surowca wyniesie powyzej 50 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w
terminie do 24 wrze6nia 2017 roku,

ii' W dniu 25 wrze6nia 2017 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag ooo zarejestrowana w jednolityrn
rejestrze paristwowym osdb prawnych pod numerem 5024151030 (''Sp6lka,'), podpisa{a umowQ
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika, Dokladna wartoji umowy
zostanie okre6lona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna warto56 zarn6wienia nie
przekroczy 25.000 dolar6w amerykafiskich. Umowa zostala zawarta ze sp6lkq prawa rosyjskiego AGRO-
GAMNT LLC. Ilo56 zakupionego surowca wyniesie powy2ej 80 ton" Dostawa zostanie zrealizowana w
terminie do t5 pa2dziernika 2017 roku. Zawarta umowa sprzedazy nie odbiega od warunk6w
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umdw oraz nie zawiera specyficznych regulacji,

jj' w dniu 28 wrzeSnia 2017 roku, rsp6lka zalezna od Emitenta - Advag ooo zarejestrowana w jednolitynl
rejestrze pafstwowym osdb prawnych pod tlumerem 5024151030 ("Sp6tka"), podpisara umowQ
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do sprzeda2y oleju slonecznikowego. Dokladna warto56
umowy zoslanie okreSlona w mclmencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksyrnalna warto6i zamdwienia
nie przekroczy 350.000 dolar6w amerykariskich, Umowa zostala zawarta ze sp6.lkq prawa rosyjskiego
Pishevie inqridienty LLC' IloSi rsprzedanego surowca wyniesie powyzej 500 ton, Dostawa zostanie
zrealizowana w terminie do 3L pa2dziernika 2017 roku. Zawafta umowa sprzedaly nie odbrega od
warunk6w powszechnie stosowanych dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji,

kk' W dniu 29 wrze6nia 2017 roku spdlka zalezna od Emitenta - Advag oOo zarejestrowana w;ednolitym
rejestrze pr:tistwowym os6b prawnych pod numerenr 5024151030 ("Sp6lka,'), podpisara umowq
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala sig do zakupu nasion slonecznika. Dokladna wartoS6 umowy
zostanie okreSlona w momencier dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wartoSi zam6wienia nie
przekroczy 35'000 dolardw amerykaiskich. Umowa zostala zawarta z rosyjskim przedsigbiorcq. Ilo66
zakupionego surowca wyniesie powyzej 150 ton. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 26
pa2dziernika 2017 roku' zawarta ilmowa sprzedazy nie odbiega od warunk6w powszechnie stosowanvch
dla tego rodzaju um6w oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

ll' W dniu 29 wrze6nia 2017 roku sp6lka zale2na od Emitenta - Advag ooO zarejestrowana w jednolitym
rejestrze pafstwowym os6b prawnych pod numerem 5024151030 ("Sp6lka',), podpisala umowQ
sprzeda2y, na mocy kt6rej zobowiqzala siq do zakupu nasion slonecznika. Dokladna warto56 utnowy
zostanie okrejlona w momencie dostawy, przy zalo2eniu, ze maksymalna wartoSi zamdwienia nie
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przekroczy 50'000 dolardw amerykafskich, Umowa zostala zawarta z rosyjskim przedsiqbiorcq. Ilogi
zat(upionego surowca wyniesie powyzej 200 ton, Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 4
pa2dziernika 2017 roku, Zawarta umowa sprzedazy nie odbiega od warunk6w rlowszechnie stosowanvch
dla tego rrrdzaju umdw oraz nie zawiera specyficznych regulac;,.

3'2 opis czynnik6w majqcych wptyw na osiqgniqte wyniki finansowe oraz informacjq na ternat
a wno6ci, jakE w okresie objqtym raportem Emitent podejrnowal w obszarze rozwoju
prowadzonej dzialalno6ci

W III kwartale 20Iv roku, dzialalno56 spdlki skupiala siq na kontynuacji dzialari zwiqzanych ze zmianEstrategii
prowadzonej przez Emitenta dzialalno6ci, Zmiana ta zwiqzana jest przede wszystkim z dziaialnoSciq operacyjnq
sp6lek zaleznych ADVAG Ooo, Broad Gate ooo na nowych dla Emitenta rynkach jak min. optymalizacja upraw,
badanie jako6ci gleby czy zarzqdzenie agroaktywami. lednocze6n ie, zarzqd podejmowat dzialania ma;qce na cetu
optyma I izacjg koszt6w w za kresie prowad zonej dziala I noSci operacyj n ej,

3'3 Realizacja plan6w rozwojowych z uwzglqdnieniem opisu stanu realizacji dzialari i inwestycji
Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Plany rozwojowe sp6lki zwiqzane sq przede wszystkim z przejgciem oraz wspdlpracq z rosyjskimi spdlkami
zale2nymi. Nabycie przez Emitenta udzialdw ADVAG, utworzenie drugiej sp6lki ADVAG oraz spdlki
Broad Gate oOO pozwolilo na rozszerzetrie obszaru dzialalno6ci gospodarczej Broad Gate S.A.; Sp6{ka bgdzie nie
tylko uprawniona do dywidendy z \rtulu posiadanych udzial6w w spdikach zaleinych, ale rdwniez bgdzie mogla
Swiadczyi uslugi zwiqzane z tym przedsigbiorstwem, takie jak transport i logistyka na ternie Unii Europejskiej,
po6rednictwo w zakupach i sprzedazy produkt6w rotnych, maszyn i urzqdzen rolniczych, itp.

Zarzqd Emitenta nie wklucza prowadzenia dalszych aktywnych

aktyw6w w przyszlo6ci. Informacje o podjgciu ewentualnych

w formie raport6w biezqcych.

poszukiwah mozliwo6ci nabycia podobnych

negocjacji bgdq przekazywane niezw{ocznie

4, Prognoza wynik6w finansowych

Zarzqd Broad Gate Si.A,, z uwagi na zmienne warunki prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej w polsce i poza jej
granicami, z uwzglgdnieniem czynnik6w zewngtrznych wplywajqcych na ostqgane przez Emitenta wyniki,
a niezaleznych od Broad Gate s,A., m.in. sytuacjg makroekonomicznq, nastroje konsumenct<ie, zaniechat
publikacji prognoz wynikdw finansowych na rok 2017 oraz lata nastgpne. w ocenie zarzqdu, wzrost wartosci firmy
umo2liwi jej dalszy rozw6j oraz zapewni osiqgniqcie satysfakcjonujqcych wynik6w w dalszej perspeKywie.

B ROAD GATE
BActrto 2 00-112

14 listopada 2017 Strona 21


