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Nytt utvärderingsarbete  
Under hösten 2007 genomfördes diamantborrning av 6 borrhål om totalt 1 400 m borrkärna. 
Kärnborrning omfattande f n ett par hundra meter i månaden fortsätter under 2008 och utförs 
av en regional borrkontraktör. Analysen av borrkärnorna visar klart att den guldminerali-
serade zonen fortsätter från ytan ner till åtminstone ett absolut djup om 100 m (det djup som 
man borrat till i dagsläget). Det tidigare arbetsprogrammet som genomfördes under 
sovjettiden, och också mellan 2000 – 2004, har påvisat mer än 7 ton (240 000 oz) av 
guldreserver i de ryska kategorierna C1+C2. Dessa reserver fastställdes dock på ett djup ner 
till endast 30 m p.g.a. problem med att ta bulkprover på större djup under denna period. 
 
Under januari - mars 2008 har 20 bulldozer-diken (prospekteringslinjer) om totalt ca 3 800 m 
färdigställts. Avståndet mellan dikena är 80 m. Majoriteten av dikena har grävts öster om 
malmkroppen. Den hittills fastställda längden på malmkroppen är drygt 300 m och bredden är 
50 m. De nya dikena innebär att man kan samla in ytprover och samtidigt hammarborra (stora 
volymprovet ner till ett djup om upp till 45 m) i den mineraliserade zonen i ett linjenät med 80 
meters intervall över en sträcka om ca 1 200 m öster om den nuvarande fastställda gränsen på 
malmkroppen och västerut över en sträcka på 160 m. Provtagningen på botten av dikena i 
prospekteringslinjerna # 328 och # 316 har påbörjats med syfte att fastställa den optimala 
provstorleken.  
 
Ny provtagningsenhet och certifierat externt laboratorium 
För att möjliggöra en effektiv analys av det stora antalet nödvändiga prover har CAG byggt en 
egen provtagningsenhet i Bodaibo-regionen. Omkring 30 anställda kommer att arbeta i 
treskift med att bearbeta proverna. Arbetet kommer under det första och andra kvartalet 2008 
vara fokuserat på att fastställa den optimala storleken på proverna. Processningen sker via 
krossar och små gravimetriska mini-processorer som bearbetar  proverna tillförlitligt och 
snabbt. Därigenom koncentreras prover med en startvikt på omkring 25 - 35 kg ner till en 
slutvikt på 300 - 400 g och skickas sedan till ett modernt laboratorium i Chita-republiken i 
östra Sibirien för slutanalys.  Laboratoriet är certifierat enligt västerländska s k JORC-
standarder. Provtagningsprogrammet har redan inletts. 
 
 
 



Ny kraftfull RC-borrigg beställd 
Den ideala provstorleken på 25 - 35 kg kommer på djupet att tas via RC-borrning. RC- 
borrning är fram till dags dato ovanligt i Ryssland och RC-borrkontraktörer  i Irkutskområdet 
och närliggande regioner har ej gått att uppbringa. Central Asia Gold har därför beställt en ny 
RC-borrigg från Atlas Copco, vilken dock ej kommer att levereras förrän under fjärde 
kvartalet i år.  Boomen i den globala gruvindustrin har medfört lång leveranstid. Kapaciteten 
på den beställda borriggen kommer att möjliggöra insamling av prover ner till djup om 200 -
300 m. 
 
Nuvarande processanläggning kan användas för pilotproduktion av guld 
Vid förvärvet av Kopylovskoye-licensen fanns en experimentell processanläggning på plats. 
Högspänningsel är redan indraget på plats och processanläggningen användes för att bearbeta 
malmprover under utvärderingsprogrammet 2000 - 2004. Anläggningen består av krossar och 
kvarnar för en gravimetrisk process. Processanläggningen har analyserats av Central Asia 
Golds tekniker. Efter en mindre uppgradering av anläggningen kan den dras igång. Kostnaden 
för detta bedöms vara modest. Anläggningen kan användas för fastställande av guldhalter i 
fyndigheten via stora bulkprover.  Detta program kommer då också att resultera i vissa 
guldmängder som kan säljas på marknaden.  Detta s k pilotproduktions-program kommer att 
analyseras och beslutas om under 2009. Därefter kommer en storskalig industriell 
produktionsanläggningen  med en årlig kapacitet på åtminstone 1 miljon ton att kunna byggas. 
Den storskaliga guldproduktionen förväntas  komma igång tidigast i slutet av 2010. 
 
Potential och jämförelser 
Det betonas att Kopylovskoye-projektet fortfarande befinner sig i utvärderingsfasen. Riskerna 
är fortfarande stora. Potentialen är dock betydande. De data som hittills samlats in stöder 
hypotesen att malmförande zon fortsätter till ett djup på åtminstone 100 m. Malmkroppen är 
fortfarande helt öppen i längd.  De fastställda guldreserverna befinner sig endast i en zon med 
ett djup om ca 30 m från markytan. CAG bedömer därför att Kopylovskoye är ett projekt med 
en potential om åtminstone 1 miljon uns guldreserver.  
 
För en indikation på vad projektet skulle kunna vara värt vid en självständig börsnärvaro 
refereras till det kanadensiska noterade guldbolaget Zolotoresources 
(www.zolotoresources.com). Detta företag är noterat i Toronto och verkar på samma plats 
som Kopylovskoye, nämligen i Bodaibo i Irkutsk län. Zolotoresources utvärderar två 
guldprojekt liknande Kopylovskoye. Zolotoresources nuvarande fastställa ryska guldreserver 
ligger i nivå med Kopylovskoyes och geologin är snarlik. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, 
email:  torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och 
besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund 
 
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och 
Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 
tillgångarna omfattar idag omkring 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 
enligt ryska standards.  
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia 
Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är 



bedömningar eller s k ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden 
inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, 
”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för 
CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och 
förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) 
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den 
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt 
säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser 
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) 
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som 
existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen 
för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig 
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


