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Na pytania inwestorów odpowiedział: Sergiej Mazin członkiem Rady
Dyrektorów KSG Agro

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
sttg: czy firma rozważa uruchomienie przetwórstwa np mięsa czy oleju słonecznikowego aby
uzyskać wartość dodaną
Sergiej Mazin: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Dnipro”, który jest częścią KSG Agro,
zwiększa sprzedaż i zyski. Sprzedaż w 9 miesiącach 2016 roku w tym segmencie wzrosła do
3,1 mln USD w porównaniu z 1,8 mln USD po 9 miesiącach 2015. Zysk segmentu wyniósł 0,6
mln USD w porównaniu do 0,3 mln USD w tym samym okresie roku poprzedniego. Produkcja
oleju na Ukrainie jest bardzo konkurencyjna i KSG Agro nie planuje działać w tym segmencie
agrofarmianin: Czy planujecie zwiększenie zużycia na własne potrzeby. Czy planowane są
inne kotłownie poza ostatnią - w szkole podstawowej?
Sergiej Mazin: W styczniu 2017 roku zostanie wprowadzona do eksploatacji kotłownia 0,8 MW
w centrum handlowym w Dniepropietrowsku. Dodatkowo w sezonie grzewczym 2017/2018 (od
jesieni 2017), planujemy zbudować dwie kolejne kotłownie o mocy 0,7 MW każda. Na własne
potrzeby będzie także rozbudowa istniejącej kotłowni 1 MW w sezonie grzewczym 2017/2018,
równolegle z przebudową kompleksu hodowli świń.
Ds257: Jakie są główne cele spółki na najbliższy rok ?
Sergiej Mazin: Koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności spółki i na zwiększaniu zysków
dla akcjonariuszy. Mamy zamiar osiągnąć to przez zwiększenie zbiorów zboża, obniżeniu
poziomu zadłużenia, rozwojowi segmentu hodowli świń i zwiększaniu mocy w segmencie
generacji energii.
Ds257: Czy stawki godzinowe pracowników znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem
poprzednim ?

Sergiej Mazin: Stawki godzinowe w 2016 roku wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o
16%. W 2015 w porównaniu z rokiem 2014 o 41%.
Inwestor: Jak idzie działalność w IV kw. 2016 roku?
Sergiej Mazin: Działalność w IV kw. jest prowadzona zgodnie z planem biznesowym. W
październiku zakończyliśmy siew zbóż ozimych. W pełni zasiane zostało 7,8 tys. ha pszenicy,
2,3 tys. ha jęczmienia, i 0,6 tys. ha rzepaku. Wprowadzono do eksploatacji kotłownię o mocy
0,5 MW w szkole podstawowej.
Inwestor Długoterminowy: Na jakie ryzyko walutowe narażona jest spółka? Czy KSG
prowadzi działania w celu zabezpieczenia ryzyka wahań kursów?
Sergiej Mazin: Zabezpieczamy się w sposób naturalny, poprzez zwiększanie sprzedaży
eksportowej z płatnościami w USD lub EUR. Eksport w 9 miesiącach wynosił 24% sprzedaży
wobec 3% rok wcześniej. Pracujemy nadal nad jego zwiększaniem.
Waldemar: Spółka prowadzi działalność w dość ryzykownej politycznie części Europy. Jak
oceniają Państwo stabilność sytuacji politycznej w tych rejonach?
Sergiej Mazin: Ryzyko jest zawsze. Przede wszystkim należy właściwie je oceniać i być w
stanie zrekompensować. Sytuacja polityczna na całym świecie jest dziś niestabilna.
francuz: Jak ocenia Pan obecny kurs akcji? Czy planuje Pan zakup akcji na własny rachunek?
Sergiej Mazin: Planuję kupować niewielką ilość akcji na własny rachunek.
francuz: Czy inwestycja w KSG to bezpieczna inwestycja - w kontekście sytuacji na Ukrainie?
Sergiej Mazin: Wszelkie inwestycje w wszędzie na świecie niosą za sobą zawsze pewne
ryzyko. Inwestując , ryzyko ponosi każdy inwestor.
francuz: Jak wygląda sytuacja polityczno militarna an Ukrainie z perspektywy KSG?
Sergiej Mazin: Jest to szeroko opisywane w prasie. Nie jestem w stanie powiedzieć nic
nowego. Miejsce naszej działalności jest oddalone o ok. 300 km od strefy działań bojowych.

