PRESSMEDDELANDE 2010-05-28
Central Asia Gold AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Central Asia Gold AB (publ.)
(NGM: CAG)
Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ.) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 28 juni 2010 kl. 15.00 i IVA:s konferenslokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i)

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är
måndagen den 21 juni 2010. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
den 21 juni 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
för att erhålla rätt att delta i stämman.

(ii)

Anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 21 juni 2010, via mail på adress
agm@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Engelbrektsplan
2, 4 tr, 114 34 Stockholm. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida
www.centralasiagold.se.

Förslag till dagordning
1)

Årsstämmans öppnande

2)

Val av ordförande vid stämman

3)

Upprättande och godkännande av röstlängd

4)

Godkännande av dagordningen

5)

Val av en eller två justeringsmän

6)

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncenrevisionsberättelse och i samband härmed anförande av styrelsens ordförande
och verkställande direktören

8)

Beslut om:
a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

b)

dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
och

c)

ansvarsfrihet gentemot styrelseledamöterna och verkställande direktören

9)

Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen

10)

Fastställande av arvode till revisorn

11)

Fastställande av antalet styrelseledamöter

12)

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

13)

Beslut om valberedning

14)

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15)

Återkallande av beslut om bolagsordningsändring

16)

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser

17)

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

18)

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal aktier

19)

Beslut om företrädesemission

20)

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende överteckningsoption

21)

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende ersättning för emissionsgaranti

22)

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv

23)

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

24)

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antal aktier

25)

Beslut om sammanläggning av aktier

26)

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen för att möjliggöra sammanläggning av
aktier

27)

Avslutande av stämman

STYRELSENS FÖRSLAG
Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning, som har bestått av Peter Lindh (representerande Bertil Holdings Ltd.),
Roger Hassanov (representerande Greypson Investments Ltd.), Jörgen Durban (representerande
AB Landå), Viggo Leissner (representerande Spencer Group) och Lars Guldstrand,
Styrelseordförande, har inte lämnat förslag till ordförande vid stämman i sådan tid att det kunde
infogas i kallelsen. Bolaget kommer att publicera valberedningens förslag avseende detta i god tid
före stämman.
Punkt 8b. Beslut om disposition av 2009 års resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets fria egna kapital om 244 280 000 kr
balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
Punkt 9 – 12. Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
Punkt 9, 11 och 12: Bolaget erhöll inte information om valberedningens förslag till antal
styrelseledamöter, sammansättning av styrelsen samt arvodering till styrelsens ledamöter samt
förslag till revisor i sådan tid att det kunde infogas i kallelsen. Bolaget kommer att publicera
valberedningens förslag avseende dessa frågor i god tid före stämman.
Punkt 10: Valberedningen har föreslagit att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning.
Punkt 13. Fastställelse av principer för utseende av valberedningen
Valberedningen föreslår att ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 i enlighet med
tidigare fastställda principer, d.v.s. att Bolaget skall ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största
ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer således kontaktas på grundval av Bolagets,
av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare ägargruppsvis
per den 31 oktober 2010. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som
önskar utnyttja sin rätt, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka
ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av oktober månad kontakta de
fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan och be dem utse varsin ledamot. Om någon av
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på
de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den
största aktieägaren. Om ledamot lämnat valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse

ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta
Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande, (ii) antal
styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iv) styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande och övriga styrelseledamöter, (v) eventuell ersättning för
utskottsarbete; samt (vi) val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i
förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för
tillsättande av ny valberedning.
Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i Central Asia Gold-koncernen (”Koncernen”) med i huvudsak följande innehåll:
Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga
medlemmar av koncernens ledning (”Koncernledningen”).
Riktlinjer
Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att
ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolagets skall sträva efter att erbjuda en
total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet.
Ersättningen skall variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala
ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.
Fast lön
Den fasta lönen (”Grundlönen”) skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens
och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år.
Rörlig lön
Den rörliga lönen skall relateras till Bolagets räntabilitet på det egna kapitalet, reserv- och
produktionstillväxt samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde. Rörlig
lön skall utgå på årsbasis och skall maximalt kunna uppgå till två gånger den årliga Grundlönen.
Långsiktiga incitament
Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktiga incitamentsprogram som skall
föreslås årsstämman.
Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall i förekommande fall utformas så att
de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara
avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som
gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.
Övriga förmåner
Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela
Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
Förmånerna skall vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och
maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen.
I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid.
Avgångsvederlag kan endast komma betalas efter uppsägning från Bolagets sida eller när en
medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation,
vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.
Punkt 15. Återkallande av beslut om bolagsordningsändring
Styrelsen föreslår att det beslut om ändringen av § 7 andra stycket i bolagsordningen innebärande
att kallelse inte behöver ske genom kungörelse i Svenska Dagbladet som fattades vid årsstämman
2009 återkallas då ändring av sättet för kallelse enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ännu inte
har trätt ikraft.
Punkt 16. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kapitalgränser
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning § 4 så att
aktiekapitalgränserna för Bolaget ändras från ”lägst av 150 000 000 kr och högst av 600 000 000
kr” till ”lägst av 15 000 000 kr och högst av 60 000 000 kr”.
Punkt 17. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med 156 671 484 kr
och 37,5 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman samt att
minskningen skall ske utan indragning av aktier.

Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning § 4 så att
aktiekapitalgränserna för Bolaget ändras från ”lägst av 15 000 000 kr och högst av 60 000 000 kr”
till ”lägst av 150 000 000 kr och högst av 600 000 000 kr” och att § 5 så att antalet aktier ändras
från ”lägst 15 000 000 och högst 60 000 000” till ”lägst 150 000 000 och högst 600 000 000”.
Punkt 19. Beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission i Bolaget enligt följande:
1.

Varje aktie i Bolaget skall berättiga till rätt att teckna åtta nya aktier.

2.

Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 158 878 125 kr.

3.

Det antal aktier som kan komma att ges ut i emissionen är högst 141 225 000 stycken.

4.

För varje ny aktie skall ett belopp om 1,60 kr betalas kontant.

5.

Aktierna skall tecknas med stöd av teckningsrätter. Teckning utan stöd av teckningsrätt kan
komma att ske.

6.

Teckning av aktie med stöd av teckningsrätt skall ske genom betalning under perioden 19
juli 2010 t.o.m. 4 augusti 2010. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt skall ske på
teckningslista under nämnda period.

7.

Betalning av tilldelad aktie som tecknats utan stöd av teckningsrätt skall ske senast 13
augusti 2010.

8.

Tecknings- och betalningstider får förlängas av styrelsen.

9.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta
om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. I första hand skall sådan tilldelning
ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. I andra hand skall sådan tilldelning ske till de som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske
i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt,
genom lottning. I sista hand skall sådan tilldelning ske till garanter med fördelning i
förhållande till ställda garantiutfästelser.

10.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

11.

Avstämningsdag för emissionen skall vara 12 juli 2010.

Punkt 20. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende överteckningsoption
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under förutsättning att
företrädesemissionen avseende 141 225 000 aktier ovan fulltecknas, för tiden intill 31 augusti
2010, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att
kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier i Bolaget hos de personer som deltagit i
företrädesemissionen ovan och inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier och
tilldelning skall i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i
emissionen ovan. Teckningskursen skall vara 1,60 kr.
Punkt 21. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende ersättning för
emissionsgaranti
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att för tiden intill 31 oktober 2010,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av
aktier. Rätt att teckna aktier med stöd av bemyndigandet skall tillfalla de som ställt garantier för
företrädesemissionen enligt ovan varvid dessa personer skall kunna teckna och erlägga betalning
för aktier i Bolaget genom att kvitta sina fordringar på ersättning för emissionsgarantier ställda
med anledning av företrädesemissionen. Betalning skall ske genom kvittning av fordran på
ersättning för emissionsgarantier ställda med anledning av företrädesemissionen ovan.
Tekningskursen skall vara den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under
teckningsperioden i företrädesemissionen ovan.
Punkt 22. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av
bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst
49 048 698 aktier i Bolaget (vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertering av
konvertiblerna och före en eventuell omräkning av villkoren för dessa). Beslutet får innehålla
bestämmelser om att betalning för nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske
kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Styrelsen bemyndigas att i
övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Syftet med bemyndigandet är att
Bolaget skall kunna emittera aktier för att erlägga likvid i samband med förvärv av andra företag
eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolaget. Avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske då en riktad emission, p.g.a. tids-, affärs- eller
motsvarande skäl, bedöms mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt vara så nära marknadsvärdet som möjligt. Emissioner beslutade med
stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med särskilda villkor enligt aktiebolagslagen (SFS
2005:551) 2 kap 5 § 2 st. punkterna 1, 3 och 5.
Punkt 23. Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram
Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om
en nyemission av 10 650 000 teckningsoptioner till sitt dotterbolag LLC Tardan Gold
(”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 5 augusti 2010 till och med
12 augusti 2010. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna
skall överlåtas inom ramen för ett incitamentsprogram, se nedan. För teckningsoptionerna skall
inget teckningspris erläggas. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en aktie.
Aktiekapitalet kan, vid fullt utnyttjande, komma att ökas med högst 11 981 250 kr. För varje ny
aktie skall erläggas ett pris motsvarande den genomsnittliga volymvägda kursen på Bolagets aktie
under perioden från och med 19 juli 2010 till och med 30 juli 2010 multiplicerat med ett komma
fyrtiofyra (1,44) avrundat till närmaste jämnt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas nedåt, dock
skall teckningskursen aldrig understiga aktiens kvotvärde. Optionsrätten skall utnyttjas under
augusti månad 2012. Tecknade aktier skall medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de har registrerats vid
Bolagsverket.
Beslut om incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att tillse att styrelsen i
Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner tecknade enligt ovan som följer:
(i)

Totalt skall erbjudandet riktas till som mest 25 personer.

(ii)

De personer som skall erbjudas att delta skall delas in i fyra grupper enligt följande: COO
högst 2 000 000 teckningsoptioner, medlemmar i ledningsgruppen (högst åtta personer)
högst 750 000 teckningsoptioner per person, specialister (högst sju personer) högst
250 000 teckningsoptioner per person, nyckelanställda (högst nio personer) högst 100 000
teckningsoptioner per person.

(iii)

Det pris som skall betalas för teckningsoptionerna skall vara marknadsvärde beräknat med
tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

(iv)

Det skall inte finnas några möjligheter för deltagarna i programmet att förvärva fler
teckningsoptioner än de som erbjudits.

(v)

Om någon som erbjudits delta i programmet avstått från att förvärva teckningsoptionerna
skall dessa teckningsoptioner inte erbjudas till annan deltagare.

Punkt 24. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antal aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning § 5 så att
gränserna för antalet aktier i Bolaget minskas från ”lägst 150 000 000 och högst 600 000 000” till
”lägst 15 000 000 och högst 60 000 000”.
Punkt 25. Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att en sammanläggning sker så att 10 aktier läggs samman till en aktie och att
styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för och verkställa beslutet, samt att nämnda
bemyndigande skall vara villkorat av att en garant åtagit sig att tillföra aktieägare aktier så att inte
någon aktieägare vid avstämningsdagen för sammanläggningen kommer att vara ägare till aktier
som inte motsvarar ett helt antal nya aktier.
Punkt 26. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen för att möjliggöra sammanläggning
av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, att
vid ett eller flera tillfällen, utge sammanlagt högst 9 aktier i Bolaget. Styrelsen skall därvid äga
rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för nya aktier skall ske kontant. Syftet
med bemyndigandet är att säkerställa att antalet aktier i Bolaget är jämt delbart med 10 så att
sammanläggningen enligt ovan kan genomföras.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per kallelsedagen för stämman uppgår till 17 653 125
stycken.

ALLMÄNT
Redovisningshandlingar, revisionsberättelser, revisorns yttrande om huruvida Bolaget följt
riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till beslut
enligt punkterna 14 – 26 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2,
4 tr, 114 34 Stockholm from den 14 juni 2010 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare

som begär det och uppger sin postadress. Handlingar avseende incitamentsprogram enligt punkten
23 kommer att automatiskt sändas ut till de aktieägare som anmält sitt deltagande till årsstämman.
Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.centralasiagold.se.
Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.
Stockholm i maj 2010
Central Asia Gold AB (publ)
Styrelsen
Kortnamn: CAG
ISIN-kod: SE0001337213
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Guldstrand, Styrelsens ordförande, tel: +46 70 528 8181
e-mail: lars.guldstrand@centralasiagold.se
Preston Haskell, VD, tel: +46 768 90 55 49
e-mail: preston.haskell@centralasiagold.se
Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr
114 34 Stockholm
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i de
centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna
bedömdes per slutet av mars 2009 omfatta knappt 800 000 oz av guldreserver C1/C2 enligt ryska
standards (omkring 25 ton).
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.
Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål
för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt
handla i värdepapper i Central Asia Gold AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med
hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder
utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933,
någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

