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Niniejszy materia³ stanowi podsumowanie istotnych informacji oraz wystêpuj¹cych ryzyk zwi¹zanych z Emitentem,

Spó³kami Operacyjnymi, Grup¹ oraz Akcjami. Podsumowanie to stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu

i zawiera informacje znajduj¹ce siê w innych czêœciach Prospektu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niniejsze podsumowanie

nie jest wyczerpuj¹ce i nie zawiera wszystkich, istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów informacji.

W ¿adnym wypadku zaznajomienia siê z niniejszym podsumowaniem nie nale¿y traktowaæ jako zapoznanie siê

z ca³oœci¹ Prospektu. Przed podjêciem jakichkolwiek decyzji odnoœnie zakupu Oferowanych Akcji, potencjalni

Inwestorzy winni siê dok³adnie zaznajomiæ z ca³ym Prospektem, ³¹cznie z „Czynnikami Ryzyka” oraz za³¹cznikami

do niniejszego Prospektu wymaganymi przez przepisy prawa, jak równie¿ z Po³¹czonymi Sprawozdaniami

Finansowymi wraz z innymi informacjami finansowymi oraz dotycz¹cymi ich notami objaœniaj¹cymi. Emitent oraz

inne spó³ki z Grupy KSG nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z niniejszym podsumowaniem (w³¹czaj¹c

„Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych”) ani jakimkolwiek jego t³umaczeniem, chyba ¿e wprowadza

ono w b³¹d, jest niedok³adne lub niespójne w powi¹zaniu z innymi czêœciami niniejszego Prospektu Inwestycyjnego.

W przypadku wniesienia powództwa w odniesieniu do jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszyn Prospekcie

przed s¹dem w Pañstwie Cz³onkowskim, powód mo¿e byæ zobowi¹zany, zgodnie z przepisami prawa Pañstwa

Cz³onkowskiego, w którym wniesiono powództwo, do poniesienia kosztów t³umaczenia niniejszego Prospektu przed

rozpoczêciem postêpowania.

Ogólny zarys dzia³alnoœci

Emitent, KSG Agro S.A., spó³ka zarejestrowana w Wielkim Ksiêstwie Luksemburga, jest spó³k¹ dominuj¹c¹

w odniesieniu do grupy dwunastu spó³ek utworzonych oraz dzia³aj¹cych na terenie Ukrainy w bran¿y rolniczej oraz

jednej spó³ki, ze wzglêdu na wymagania strukturalne Grupy, zarejestrowanej na Cyprze.

Poza bezpoœrednim oraz poœrednim posiadaniem udzia³ów w Spó³kach Zale¿nych Grupy, Emitent nie prowadzi ¿adnej

innej dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³ania operacyjne Grupy prowadzone s¹ poprzez ukraiñskie spó³ki zale¿ne.

KSG Agro jest holdingiem rolniczym kontroluj¹cym area³ o powierzchni oko³o 33.700 hektarów. Celem strategicznym

kierownictwa Grupy jest wzmocnienie dominuj¹cej pozycji w regionach docelowych (dniepropietrowskim,

kirowohradzkim oraz s¹siaduj¹ce z nimi obszary w obwodach chersoñskim, miko³ajowskim oraz charkowskim

– „Region Docelowy”). Region Docelowy jest bogaty w czarnoziemy oraz charakteryzuje siê korzystnym po³o¿eniem

geograficznym ze wzglêdu na bliskoœæ rzeki Dniepr, g³ównych linii kolejowych oraz portów Morza Czarnego.

Do g³ównych zadañ Grupy zaliczyæ nale¿y produkcjê zbó¿ takich jak kukurydza, pszenica, jêczmieñ, rzepak oraz soja,

jak równie¿ produkcjê warzyw oraz dostarczanie produktów spo¿ywczych do sieci handlowych.

Dzia³ania Grupy prowadzone s¹ poprzez park nowych maszyn rolniczych sk³adaj¹cy siê z przesz³o 330 pozycji.

Uprawa zbó¿ odbywa siê zgodnie z modelem produkcji rolniczej opartej o nowoczesne technologie rolnicze takie jak

system bezorkowy, system miniorkowy oraz inne, zgodnie z wytycznymi okreœlonymi przez specjalistów Grupy.

(Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w rozdziale „Technologia upraw oraz zarz¹dzanie produkcj¹ roln¹”). Grupa posiada

w³asne pomieszczenia magazynowe o pojemnoœci 30.000 ton.

£¹czna wartoœæ sprzeda¿y Grupy to 6,9 miliona USD, 13,8 miliona USD oraz 15,6 miliona USD, odpowiednio

w latach 2008, 2009 oraz 2010. G³ównymi klientami Grupy s¹ rafinerie oleju, producenci m¹ki oraz producenci

¿ywnoœci dla zwierz¹t hodowlanych. Grupa dostarcza równie¿ warzywa, owoce, miêso oraz inne artyku³y spo¿ywcze

produkowane w ramach programu przetwórstwa rolno-spo¿ywczego dla ukraiñskiego franczyzobiorcy SPAR

Interenational.

Spó³ka jest g³êboko przekonana, i¿ posiada solidne podstawy do dalszego, zarówno horyzontalnego, jak i wertykalnego,

rozwoju w Regionie Docelowym, skoncentrowanego na produkcji zbó¿ oraz warzyw, jak równie¿ na produkcji ¿ywnoœci

na rzecz sieci handlowych.

Strategia rozwoju

Grupa d¹¿y do umocnienia czo³owej pozycji w Regionie Docelowym oraz doprowadzenia do powstania najwiêkszego,

pionowo zintegrowanego holdingu rolnego na terenie centralnej Ukrainy.

Wizja Grupy: Wysoce rentowne przedsiêbiorstwo rolne oparte o d³ugofalow¹ wspó³pracê z w³aœcicielami

nieruchomoœci, pañstwem oraz spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
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G³ówne za³o¿enia strategii rozwoju Grupy:

Zwiêkszenie do 2006 r. ³¹cznego area³u ziemi do 150.000 hektarów

Kierownictwo Grupy planuje zwiêkszenie kontrolowanego banku ziemi do 150.000 ha w okresie kolejnych piêciu lat,

g³ównie w obwodach dniepropietrowskim i kirowohradzkim.

Podwojenie efektywnoœci produkcyjnej ziemi uprawnej do koñca 2015 r.

Spó³ka postrzega efektywnoœæ wykorzystania ziemi uprawnej jako swoj¹ g³ówn¹ przewagê konkurencyjn¹. Grupa

planuje znaczne zwiêkszenie dochodu netto z hektara do koñca 2015 r. G³ówne za³o¿enia strategii s³u¿¹cej uzyskaniu

takiej efektywnoœci to:

Dalsze poszerzanie sektora rynku warzywnego

Spó³ka planuje dalszy aktywny rozwój dzia³alnoœci w zakresie rynku warzywnego. Bior¹c pod uwagê nisk¹ liczbê

wzglêdnie du¿ych graczy oraz wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na jakoœciowo dobre dostawy na du¿¹ skalê, ukraiñski

rynek warzywny stanowi obecnie bardzo obiecuj¹c¹ i wysoce zyskown¹ niszê. Udzia³ warzyw w dochodach Spó³ki

winien wzrosn¹æ z obecnych 2% do 10% w 2015 r.

Zacieœnianie wspó³pracy z sieciami handlowymi

Grupa zmierza do osi¹gniêcia wiêkszych zysków poprzez stopniowe zwiêkszanie przychodów generowanych

ze sprzeda¿y produktów finalnych, a nie produktów rolniczych.

Pe³ne wykorzystanie systemu nawadniania

Grupa kontroluje oko³o 2.000 hektarów ziemi z systemem irygacyjnym odziedziczonym po systemie radzieckim

w postaci sieci rur oraz kana³ów. Wykorzystanie sztucznego systemu nawadniania wi¹¿e siê z szeregiem korzyœci,

takich jak dalszy wzrost sektora warzywnego, mo¿liwoœæ uzyskiwania wiêkszych plonów ze zbó¿ i mniejsze nara¿enie

na zagro¿enia pogodowe.

Przewagi konkurencyjne

Kierownictwo Grupy wskazuje na nastêpuj¹ce przewagi konkurencyjne s³u¿¹ce dalszemu rozwojowi Grupy:

Po³o¿enie w samym centrum ukraiñskiego przemys³u s³onecznikowego

Dzia³alnoœæ Spó³ki prowadzona jest w obszarach, w których przetwarza siê oko³o 40% ca³oœci zbiorów s³oneczników

na terenie Ukrainy. To gwarantuje Spó³ce niemal pewne zapotrzebowanie na s³oneczniki, stanowi¹ce g³ówny trzon

produkcji.

Centralna Ukraina – korzystny klimat, mniejsza konkurencja i bliskoœæ dróg eksportowych

Grunty Grupy w przewa¿aj¹cej czêœci znajduj¹ siê na terenach stepowych, które charakteryzuj¹ siê ³agodniejszymi

zimami, wiêksz¹ liczb¹ ciep³ych dni w porównaniu z regionami pó³nocnymi oraz mniejszym ryzykiem pojawienia siê

suszy w porównaniu do po³udnia kraju.

Spó³ka ma ograniczon¹ konkurencjê w regionie, wystêpuje tylko jeden holding rolniczy z porównywalnym co do

wielkoœci bankiem ziemi (oko³o 37 tysiêcy ha).

Ze wzglêdu na korzystne po³o¿enie geograficzne Grupy (dostêp do Dniepru oraz bliskoœæ portów czarnomorskich)

do Spó³ki nieprzerwanie zwracaj¹ siê œwiatowe firmy handluj¹ce zbo¿ami.

Jakoœæ czarnoziemu na terenach kontrolowanych przez Grupê

Tereny kontrolowane przez Grupê znajduj¹ siê w regionie, na którym wystêpuje wysokiej jakoœci czarnoziem,

umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie du¿ych zbiorów bez potrzeby zbytniego u¿yŸniania. Œrednia warstwa próchnicy w regionie

to 40–120 cm, w porównaniu do œredniej na Ukrainie wynosz¹cej 30–50 cm.

Wykorzystanie przychodów

Grupa zamierza przeznaczyæ przychody netto ze sprzeda¿y Oferowanych Akcji na sfinansowanie dalszego

powiêkszania kontrolowanego area³u ziemi, potrzeby kapita³u obrotowego oraz realizacjê programu inwestycji

kapita³owych, takich jak zakup nowoczesnego elewatora zbo¿owego, inwestycje w segmencie produkcji warzyw,

inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz inne projekty o wartoœci dodanej.
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Podsumowanie Czynników Ryzyka

Inwestycja w Akcje Oferowane poci¹ga za sob¹ poni¿ej omówione ryzyka. W przypadku wyst¹pienia któregokolwiek

z tych ryzyk mo¿e to mieæ niekorzystny wp³yw na dzia³ania Grupy KSG oraz na wynik finansowy Emitenta. Poni¿sze

ryzyka szczegó³owo zosta³y omówionw w rozdziale „Czynniki Ryzyka” w Prospekcie.

Ryzyka dotycz¹ce dzia³alnoœci Grupy oraz sektora, w której prowadzi dzia³alnoœæ

• Z³e warunki pogodowe oraz inne negatywne warunki rozwoju upraw mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na zbiory

generowane przez Grupê.

• Restrykcje eksportowe na³o¿one przez organy regulacyjne w odniesieniu do produktów rolniczych mog¹

niekorzystnie wp³yn¹æ na nasz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

• Rozprzestrzenianie siê chorób roœlin uprawnych mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Grupy.

• Grupa obecnie korzysta ze zwolnieñ podatkowych, które w przysz³oœci mog¹ zostaæ utracone.

• Udzielone obecnie poparcie pañstwa w przysz³oœci mo¿e zostaæ cofniête.

• W przypadku wykrycia zanieczyszczeñ w produktach Grupy istnieje mo¿liwoœæ, ¿e produkty tê bêd¹ wycofane

z rynku, a Grupa stanie siê przedmiotem roszczeñ z tytu³u odpowiedzialnoœci producenta.

• Dzia³alnoœæ Grupy oraz jej wyniki finansowe zale¿¹ od popytu oraz poziomu cen na produkty oferowane przez

Grupê.

• Wzrost cen nawozów, pestycydów oraz innych produktów chemicznych.

• Wiêkszoœæ sprzeda¿y Grupy w odniesieniu do znacznej czêœci jej produktów odbywa siê na rzecz ograniczonej

liczby klientów.

• W celu niepogorszenia swojej pozycji rynkowej Grupa musi stale konkurowaæ z przedsiêbiorstwami rolniczymi

oraz przemys³owymi, jak równie¿ inwestorami strategicznymi w sektorze nieruchomoœci, w zakresie dzier¿awy

nieruchomoœci.

• W chwili obecnej niemo¿liwe jest nabycie tytu³u w³asnoœci gruntów przez Grupê.

• Realizacja strategii okreœlonej przez Grupê mo¿e siê okazaæ niewykonalna, a wykonanie za³o¿onego planu mo¿e

nie przynieœæ za³o¿onych rezultatów.

• Grupa mo¿e nie zebraæ dodatkowych funduszy, s³u¿¹cych wzrostowi dzia³alnoœci operacyjnej.

• Zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów zawartych przez Spó³ki Zale¿ne Grupy z wierzycielami mog¹ ograniczaæ

zdolnoœæ zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych oraz inwestowania, co z kolei mo¿e wp³yn¹æ na elastycznoœæ

Grupy w zakresie jej dzia³añ operacyjnych oraz mo¿liwoœci ekspansji.

• Grupa finansuje swoj¹ dzia³alnoœæ poprzez po¿yczki i ka¿de zwiêkszenie jej zad³u¿enia mo¿e niekorzystnie

wp³yn¹æ na jej przep³ywy finansowe, uniemo¿liwiaj¹c spe³nienie przez Grupê strategicznych planów rozwoju.

• Ze wzglêdu na sezonow¹ dzia³alnoœæ Grupy oraz zwi¹zan¹ z tym koniecznoœæ zaci¹gania krótkoterminowych

zobowi¹zañ finansowych Grupa mo¿e mieæ problemy z p³ynnoœci¹ finansow¹.

• Potrzeba dodatkowych inwestycji w niedawno zakupionych spó³kach mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na sytuacjê

finansow¹ Grupy.

• Dzia³alnoœæ Grupy jest nara¿ona na ryzyko zwi¹zane z zatrudnianiem wykonawców bêd¹cych stronami trzecimi.

• Brak dostatecznej iloœci magazynów na zbiory mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na zdolnoœæ Grupy do sprzeda¿y

swoich produktów na rzecz klientów.

• Wzrost kosztów transportu mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie rentownoœci Grupy.

• Zwiêkszenie cen oraz przerwy w dostawach paliw mog¹ niekorzystnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Grupy.

• Zale¿noœæ od kluczowych pracowników oraz niskich kosztów pracowniczych.
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• Grupa mo¿e nie uzyskaæ lub byæ niezdolna do uzyskania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej dotycz¹cej

odpowiedzialnoœci z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

• Istniej¹cy w Grupie system informowania kierownictwa, zw³aszcza system ksiêgowy, mo¿e siê okazaæ

niewystarczaj¹cy z punktu widzenia dzia³alnoœci Grupy i mo¿e nie byæ równie skuteczny, jak te wystêpuj¹ce

w spó³kach powsta³ych zgodnie z ustawodawstwem pañstw, w których ksiêgowanie wed³ug zasad IRFS ma

d³u¿sz¹ historiê.

• Spó³ka mo¿e siê staæ przedmiotem roszczeñ oraz zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przepisów oraz regulacji BHP

oraz dotycz¹cych ochrony œrodowiska, z którego to tytu³u bêdzie zobowi¹zana do poniesienia znacznych kosztów.

• Dzia³alnoœæ Grupy uzale¿niona jest od uzyskania od pañstwa wymaganych pozwoleñ oraz innych

administracyjnych zezwoleñ, jak równie¿ uzyskania praw do gruntu.

• Strony trzecie mog¹ kwestionowaæ tytu³ oraz inne prawa Grupy do dzier¿awionego gruntu rolnego, jak równie¿

Grupa mo¿e zostaæ pozbawiona mo¿liwoœci przed³u¿enia umów dzier¿awy.

• Grupa jest nara¿ona na ryzyko zmian kursowych oraz stóp procentowych.

• Emitent jest spó³k¹ dominuj¹c¹ pozbawion¹ dzia³alnoœci operacyjnej i nie posiada ¿adnych aktywów oprócz

udzia³ów w spó³kach zale¿nych.

• W przypadku gdy Urz¹d Antymonopolowy uzna, i¿ Grupa lub jej udzia³owcy byli zobowi¹zani do uzyskania

zgód na dokonanie transakcji, w wyniku których dosz³o do utworzenia Grupy, a takie wymagane prawem zgody

nie zosta³y uzyskane, Grupa lub jej udzia³owcy mog¹ zostaæ ob³o¿eni kar¹ finansow¹ lub mo¿e dojœæ do

uniewa¿nienia takich transakcji.

• Grupa mo¿e ponieœæ odpowiedzialnoœæ w przypadku stwierdzenia, i¿ nasze dotychczasowe dzia³ania naruszy³y

ukraiñskie prawa lub regulacje dotycz¹ce spó³ek.

• Niektóre kredyty zaci¹gniête przez Grupê mog¹ zostaæ postawione w stan natychmiastowej wymagalnoœci

w przypadku naruszenia postanowieñ umów kredytowych.

• Wytyczne odnoœnie cen transferowych mog¹ mieæ potencjalny wp³yw na rezultaty dzia³alnoœci operacyjnej

Grupy.

• Wa¿noœæ umów porêczenia w ramach Grupy mo¿e zostaæ zakwestionowana.

• Niemo¿noœæ zawarcia umów dzier¿awy ze wszystkimi w³adaj¹cymi gruntami w ramach jednego gospodarstwa

rolnego mo¿e mieæ negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy.

• Czynsz wynikaj¹cy z umów dzier¿awy zawartych przez Grupê podlega automatycznej indeksacji.

Ryzyka zwi¹zane z Ukrain¹

• Rynki wschodz¹ce nara¿one s¹ na wiêksze ryzyka ni¿ te istniej¹ce na rynkach rozwiniêtych.

• Ukraina mo¿e byæ w dalszym ci¹gu nara¿ona na polityczn¹ niestabilnoœæ i niepewnoœæ.

• Ukraina mo¿e doœwiadczyæ niestabilnoœci ekonomicznej.

• Jakakolwiek zmiana w stosunkach z krajami regionu, zw³aszcza z Rosj¹, mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na

ekonomiê Ukrainy, i co za tym idzie na interesy Grupy.

• Niepowodzenie w rozwoju stosunków z UE mo¿e mieæ negatywny wp³yw na ekonomiê Ukrainy, i co za tym idzie

na interesy Grupy.

• Niedoskona³oœæ systemu prawnego oraz aktów prawnych mo¿e byæ przyczyn¹ niedogodnoœci w zakresie

inwestowania oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

• Brak niezawis³oœci sêdziowskiej oraz ogólny brak doœwiadczenia, trudnoœci w egzekwowaniu wyroków s¹dowych

oraz uznaniowoœæ w³adz pañstwowych w kierowaniu spraw do s¹du i przystêpowania do nich, oraz

egzekwowania wyroków s¹dowych, mog¹ uniemo¿liwiæ Grupie lub inwestorom skuteczne dochodzenie

zas¹dzonych roszczeñ w postêpowaniu s¹dowym.

• Zasady ³adu korporacyjnego obowi¹zuj¹ce na Ukrainie wykazuj¹ wiele niedostatków.
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• Umieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym oficjalne dane ekonomiczne oraz informacje, które otrzymano

od stron trzecich, mog¹ byæ nieaktualne lub nierzetelne.

• Wahania œwiatowej ekonomii.

• Infrastruktura techniczna na Ukrainie jest w z³ym stanie, co mo¿e powodowaæ zak³ócenia w prowadzeniu

dzia³alnoœci gospodarczej.

• Przestêpczoœæ i korupcja mog¹ mieæ wp³yw na zdolnoœæ Grupy do prowadzenia dzia³alnoœci i niekorzystnie

wp³yn¹æ na jej sytuacjê finansow¹ oraz wyniki dzia³ania.

• Ukraiñski system podatkowy nie jest wystarczaj¹co rozwiniêty i ulega czêstym zmianom, co mo¿e tworzyæ

niekorzystne warunki dla inwestowania oraz dzia³alnoœci gospodarczej.

• Grupa mo¿e stan¹æ przed zmianami w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiêdzy

Ukrain¹ a Cyprem.

• Niestabilnoœæ ekonomiczna na Ukrainie mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Grupy.

• Warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na Ukrainie mog¹ ulec pogorszeniu.

• Potencjalne zamieszki na tle pracowniczym oraz socjalnym na Ukrainie mog¹ mieæ negatywny wp³yw na

zdolnoœæ Grupy do skutecznego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz na cenê rynkow¹ Akcji.

Ryzyka zwi¹zane z Akcjami, notowaniem oraz obrotami na GPW

• Oferta mo¿e byæ opóŸniona, zawieszona lub odwo³ana.

• Przysz³a sprzeda¿ lub emisja du¿ej liczby Akcji mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na ich wartoœæ rynkow¹.

• Posiadacze Akcji mog¹ nie byæ w stanie wykorzystaæ prawa pierwszeñstwa zakupu akcji, w wyniku czego akcje

mog¹ ulec znacznemu rozdrobnieniu w przypadku dalszych emisji akcji.

• Obecny akcjonariusz nadal bêdzie mia³ znacz¹cy wp³yw na zarz¹dzanie Emitentem po Ofercie.

• Spó³ka zosta³a ustanowiona oraz zorganizowana zgodnie z prawem Luksemburga.

• Inwestorzy nabywaj¹cy Oferowane Akcje bêd¹ podlegaæ re¿ymom prawnym ró¿nych pañstw.

• Inwestorzy mog¹ mieæ problemy z egzekwowaniem zas¹dzonych od Spó³ki roszczeñ.

• Opodatkowanie inwestorów spoza Luksemburga w spó³ce luksemburskiej mo¿e siê ró¿niæ.

• Nie mo¿na zagwarantowaæ, ¿e Emitent bêdzie wyp³aca³ dywidendê w przysz³oœci.

• Cena Akcji mo¿e podlegaæ wahaniom.

• Analitycy rynku papierów wartoœciowych oraz analitycy rynku mog¹ zaprzestaæ publikacji wyników badañ oraz

sprawozdañ odnoœnie dzia³alnoœci prowadzonej przez Emitenta lub mog¹ zmieniæ rekomendacje odnoœnie Akcji.

• Emitent mo¿e zostaæ pozbawiony mo¿liwoœci notowania Akcji na GPW lub mog¹ one zostaæ wykluczone z GPW.

• Obrót Akcjami na GPW mo¿e byæ zawieszony.

• Liczba akcji Emitenta pozostaj¹ca w wolnym obrocie mo¿e byæ ograniczona, co mo¿e mieæ negatywny wp³yw

na p³ynnoœæ, zbywalnoœæ oraz wartoœæ Akcji.

• Nie ma pewnoœci co do przysz³ego rynku dla Akcji oraz jego p³ynnoœci.

• Zbywalnoœæ Akcji Emitenta mo¿e ulec pogorszeniu, a cena rynkowa Akcji mo¿e podlegaæ wahaniom

nieproporcjonalnym do niekorzystnego zdarzenia, niezwi¹zanego z wynikami dzia³alnoœci Emitenta, i spaœæ

poni¿ej Ceny Akcji w Ofercie.

• Spó³ka nie ma doœwiadczenia w wykonywaniu obowi¹zków na³o¿onych na spó³ki publiczne.
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Podsumowanie Oferty

Emitent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSG Agro S.A., spó³ka akcyjna (société anonyme), za³o¿ona zgodnie

z prawem Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga, z siedzib¹ przy 46A Avenue

J-F. Kennedy 412F, L-1855 Luxembourg, zarejestrowana w Rejestrze

Handlowym oraz Spó³ek (Registre de Commerce et des Sociétés)

w Luksemburgu pod numerem B 156864

G³ówny Akcjonariusz . . . . . . . . . . ICD Investments S.A., za³o¿ona zgodnie z prawem Szwajcarii, z siedzib¹

przy Via Luganetto 4, 6962 Lugano Viganello, Szwajcaria

Oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oferta obejmuje: (i) ofertê publiczn¹ dla inwestorów detalicznych w Polsce

(„Inwestorzy Detaliczni”); (ii) ofertê publiczn¹ dla inwestorów

instytucjonalnych w Polsce („Polscy Inwestorzy Instytucjonalni”) oraz

(iii) emisjê niepubliczn¹ dla inwestorów instytucjonalnych w niektórych

pañstwach poza USA i Polsk¹ zgodnie z Regulacj¹ S Ustawy o papierach

wartoœciowych USA („Inwestorzy Miêdzynarodowi”, oraz wspólnie

z Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi – „Inwestorzy Instytucjonalni”)

w ka¿dym przypadku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o papierach

wartoœciowych.

Akcje Oferowane . . . . . . . . . . . . . Do 4.925.500 akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej

0,01 USD za akcjê, emitowanych przez Emitenta.

Budowanie Ksiêgi Popytu . . . . . . Przed Okresem Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Detalicznych oraz

Inwestorów Strategicznych odbêdzie siê proces budowania popytu wœród

Inwestorów Instytucjonalnych zaproszonych przez Agenta Emisji.

W czasie tego okresu Inwestorzy Instytucjonalni, zainteresowani

subskrypcj¹ Akcji Oferowanych, okreœl¹ liczbê Akcji Oferowanych, któr¹

pragn¹ nabyæ, oraz cenê, która nie mo¿e byæ wy¿sza od wczeœniej

og³oszonej Ceny Maksymalnej.

Okres Przyjmowania Zapisów . . . Zapisy sk³adane przez Inwestorów Detalicznych oraz Inwestorów

Instytucjonalnych bêd¹ przyjmowane od 15 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia

2011 r.

Cena Akcji w Ofercie . . . . . . . . . . Ostateczna Cena Akcji w Ofercie nie mo¿e przekroczyæ 26 PLN („Cena

Maksymalna”). Ostateczna Cena Akcji w Ofercie zostanie okreœlona

przez Emitenta w oparciu o rekomendacjê Agenta Emisji, po zakoñczeniu

procesu budowania popytu wœród inwestorów instytucjonalnych, który

to proces zakoñczy siê w okolicy 14 kwietnia (godz. 14:00) 2011 r.

Ostateczna Cena Akcji w Ofercie okreœlona zostanie w oparciu o wyniki

budowania popytu na akcje. Ponadto Cenê Akcji w Ofercie ustali siê

w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria: (i) wielkoœæ popytu i jego wra¿liwoœæ

na cenê, okreœlon¹ w procesie budowania popytu; (ii) bie¿¹c¹

i prognozowan¹ sytuacjê na rynkach kapita³owych w Polsce i na œwiecie;

oraz (iii) ocenê perspektyw rozwoju, czynników ryzyka oraz innych

informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci Emitenta. Cena Akcji w Ofercie

zostanie okreœlona w z³otych.

Emitent og³osi Cenê Akcji w Ofercie w okolicy 15 kwietnia 2011 r.

(nie póŸniej ni¿ o 9:00) przed pocz¹tkiem okresu przyjmowania zapisów

w ramach transzy detalicznej i instytucjonalnej. Cena Akcji w Ofercie

zostanie zg³oszona do CSSF oraz opublikowana w ten sam sposób,

co Prospekt Emisyjny, tak¿e na stronie Luksemburskiej Gie³dy Papierów

Wartoœciowych (www.bourse.lu).
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Dzieñ Przydzia³u . . . . . . . . . . . . . . Przydzia³ nast¹pi 22 kwietnia 2011 r. lub póŸniej, po up³ywie Okresu

Przyjmowania Zapisów.

Rozliczenie i Wydanie Akcji

Oferowanych . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozliczenie Akcji Oferowanych przewiduje siê w dniu Rozliczenia,

tzn. oko³o 28 kwietnia 2011 r., po czym nast¹pi emisja Akcji Oferowanych

oraz p³atnoœæ Ceny Akcji w Ofercie. Wydanie Akcji Oferowanych nast¹pi

za poœrednictwem zapisów ksiêgowych KDPW, zgodnie z procedur¹

rozliczeñ obowi¹zuj¹c¹ w KDPW.

Dopuszczenie do Obrotu . . . . . . . . Emitent planuje z³o¿yæ wniosek o dopuszczenie wszystkich Akcji Emitenta,

w³¹czaj¹c Akcje Oferowane emitowane w ramach Emisji do obrotu

na rynku g³ównym GPW, stanowi¹ce do 33% wszystkich Akcji Emitenta

(zak³adaj¹c, ¿e zosta³y wyemitowane wszystkie Akcje Oferowane)

niezw³ocznie po Dniu Rozliczenia. Emitent przewiduje, ¿e dopuszczenie

do obrotu na GPW bêdzie mia³o miejsce oko³o 5 maja 2011 r. lub jak

najszybciej bêdzie to mo¿liwe po tej dacie, o ile nie zajd¹ nieprzewidziane

okolicznoœci.

Forma Akcji Oferowanych . . . . . . Wszystkie Akcje Oferowane to akcje zwyk³e na okaziciela, istniej¹ce

w formie zdematerializowanej po ich zarejestrowaniu przez KDPW.

Inwestorzy mog¹ posiadaæ Akcje Oferowane zapisane na rachunkach

papierów wartoœciowych w podmiotach bêd¹cych uczestnikami KDPW,

takich jak firmy inwestycyjne i banki powiernicze.

Emitent z³o¿y wniosek o zarejestrowanie wszystkich Akcji Oferowanych

w KDPW. Przewiduje siê, ¿e w okolicach Daty Rozliczenia wszystkie

emitowane akcje, w³¹czaj¹c Akcje Oferowane, bêd¹ istnieæ w formie

zdematerializowanej.

Akcje pozostaj¹ce w obrocie przed

i po zakoñczeniu Oferowania . . . .

Kapita³ akcyjny Emitenta na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego Prospektu

Emisyjnego wynosi 200.000 USD, i podzielony jest na 20.000.000 Akcji

o wartoœci nominalnej 0,01 USD za akcjê. Op³acony kapita³ akcyjny

Emitenta na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego wynosi

100.000 USD i podzielony jest na 10.000.000 Akcji o wartoœci nominalnej

0,01 USD za akcjê. Wszystkie Akcje s¹ akcjami zwyk³ymi na okaziciela

lub imiennymi, w pe³ni op³aconymi i stoj¹cymi pari passu z innymi, i nie

istniej¹ ¿adne inne akcje uprzywilejowane.

Po zakoñczeniu Oferowania zostanie wyemitowanych nie wiêcej ni¿

14.925.500 Akcji, które stanowiæ bêd¹ kapita³ akcyjny Grupy w wysokoœci

nie wiêkszej ni¿ 149.255 USD.

Kod ISIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wszystkim Akcjom Oferowanym nadano kod ISIN LU0611262873.

Dywidenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcjonariuszom przys³uguj¹ pe³ne prawa do dywidendy z wszystkich

Akcji, pod warunkiem podjêcia decyzji o podziale zysku.

Prawo g³osu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ka¿da Akcja uprawnia akcjonariusza do jednego g³osu na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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Ograniczenie zbywalnoœci Akcji . . Poza okreœlonymi wyj¹tkami Spó³ka oraz G³ówny Udzia³owiec zobowi¹zali

siê, ¿e w okresie 12 miesiêcy od Dnia Rozliczenia, bez uprzedniej zgody

udzielonej na piœmie przez Agenta Emisji, nie bêd¹ proponowaæ nabycia,

ani w inny sposób nie bêd¹ wspieraæ oferty jakichkolwiek Akcji Spó³ki;

nie bêd¹ og³aszaæ jakiegokolwiek zamiaru oferowania nowych Akcji

oraz/lub nie bêd¹ emitowaæ ¿adnych papierów wartoœciowych zamiennych

na akcje Spó³ki, lub papierów wartoœciowych, które w jakikolwiek inny

sposób bêd¹ reprezentowa³y prawo do nabycia akcji Spó³ki, ani nie

przeprowadz¹ ¿adnej transakcji (w tym zwi¹zanej z instrumentami

pochodnymi), której skutek ekonomiczny bêdzie podobny do zbycia akcji

Spó³ki.

G³ówny Mened¿er i Agent Emisji,

G³ówny Mened¿er, Agent Emisji . .

Dom Maklerski BZWBK S.A.

Organizator Wiod¹cy i Doradca

Finansowy, Organizator Wiod¹cy

Visum Capital Ltd.

Doradca Finansowy . . . . . . . . . . . Bank Zachodni WBK S.A.

Ograniczenia sprzeda¿y . . . . . . . . Akcje Oferowane nie mog¹ byæ oferowane poza granicami Polski w sposób,

który stanowi³by ofertê publiczn¹ lub który wymaga³by zgody wynikaj¹cej

z obowi¹zuj¹cych przepisów lokalnych. Akcje Oferowane nie zosta³y

i nie zostan¹ zarejestrowane zgodnie z amerykañsk¹ Ustaw¹ o papierach

wartoœciowych ani w ¿adnym innym organie nadzoru nad rynkiem

papierów wartoœciowych jakiegokolwiek stanu lub obszaru Stanów

Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej i, poza pewnymi wyj¹tkami, nie mog¹

byæ oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych

Ameryki Pó³nocnej lub oferowane na rzecz osób ze Stanów Zjednoczonych

(zgodnie z definicj¹ Regulacji S), z wyj¹tkiem okreœlonych transakcji

niepodlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji na podstawie amerykañskiej

Ustawy o papierach wartoœciowych. Wiêcej informacji na temat ograniczeñ

w sprzeda¿y mo¿na znaleŸæ w: „Ograniczenia sprzeda¿y”.
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PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCHPODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH

Zaprezentowane poni¿ej podsumowanie danych finansowych i operacyjnych odnosi siê do poszczególnych lat

obrotowych koñcz¹cych siê 31 grudnia 2008, 2009 oraz 2010. Podsumowanie powsta³o w oparciu o Po³¹czone

Sprawozdania Finansowe, bez znacz¹cych korekt, i nale¿y je interpretowaæ w po³¹czeniu z Po³¹czonymi

Sprawozdaniami Finansowymi (oraz do nich siê odnosiæ) wraz z informacjami dodatkowymi do tych sprawozdañ

ujêtych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym oraz z informacjami w rozdziale zatytu³owanym „Przegl¹d dzia³alnoœci

operacyjnej i finansowej”. Emitent jest spó³k¹ dominuj¹c¹, nie posiadaj¹c¹ ¿adnych aktywów operacyjnych poza

udzia³ami w spó³kach zale¿nych.

Rachunek zysków i strat

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2008

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2009

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2010

tys. USD

Przychody 6.863 13.785 15.628

Zmiana realnej wartoœci rynkowej aktywów biologicznych 5.204 4.251 16.919

Koszty sprzeda¿y (8.920) (12.102) (20.456)

Zysk brutto 3.147 5.934 12.091

Inne przychody (wydatki) 514 464 303

Wydatki administracyjne (835) (1.158) (787)

Straty spowodowane uszkodzeniami w aktywach finansowych – (565) –

Koszty finansowe (3.740) (2.144) (1.558)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (914) 2.531 10.049

Podatek dochodowy – (5) (2)

Zysk (strata) na koniec roku/okresu (914) 2.526 10.047
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Przep³ywy œrodków pieniê¿nych

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2008

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2009

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2010

tys. USD

Przep³ywy œrodków pieniê¿nych netto z dzia³alnoœci operacyjnej (2.473) 1.306 10.027

Przep³ywy œrodków pieniê¿nych netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (95) (654) (759)

Przep³ywy œrodków pieniê¿nych netto z dzia³alnoœci finansowej 5.580 (873) (11.802)

Przep³ywy œrodków pieniê¿nych netto w badanym okresie 2.742 (221) (2.534)

�ród³o: Emitent, w oparciu o Po³¹czone Sprawozdania Finansowe oraz dane przekazane przez kierownictwo

Dane bilansowe

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2008

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2009

tys. USD

Audyt na dzieñ

31 grudnia 2010

tys. USD

Aktywa trwa³e razem 10.679 10.605 10.846

Aktywa obrotowe razem 12.083 15.528 15.484

Aktywa razem 22.762 26.133 26.330

Kapita³ w³asny razem 2.019 4.998 11.662

Zobowi¹zania d³ugoterminowe razem 3.863 2.904 2.367

Zobowi¹zania krótkoterminowe razem 16.880 18.231 12.301

Kapita³ w³asny i zobowi¹zania razem 22.762 26.133 26.330

�ród³o: Emitent, w oparciu o Po³¹czone Sprawozdania Finansowe oraz dane przekazane przez kierownictwo




