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PRESSMEDDELANDE  2010-02-26 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

          Bokslutskommuniké avseende perioden   

         1 januari – 31 december 2009  

 

 (NGM: CAG) 
 

 Totala intäkter under perioden januari – december 2009 uppgick till 366 694 

TSEK (102 606 TSEK). En engångspost, upplösning av negativ goodwill, om  

195 396 TSEK (0 SEK) är inkluderad i intäkterna för rapportperioden och 

hänför sig till det första kvartalet 2009. Totala intäkter exklusive upplösning av 

negativ goodwill var 171 298 TSEK.  

 

 För kvartalet oktober- december 2009 uppgick de totala intäkterna till 61 415 

TSEK (12 001 TSEK).  

 

 Resultatet efter skatt och minoritet för rapportperioden uppgick till 142 213 

TSEK (-57 368 TSEK). Exklusive ovan beskriven upplösning av negativ goodwill 

är resultatet för rapportperioden -53 183 TSEK. 

 

 För kvartalet oktober - december 2009 blev resultatet - 6 858 TSEK (-40 944 

TSEK).  

 

 Resultatet per aktie blev 8,27 SEK för rapportperioden (-3,82 SEK). För kvartal 

4, 2009 blev resultat per aktie -0,39 SEK (-2,73 SEK). 

 

 De totala registrerade guldreserverna C1/C2 enligt ryska standarder väntas nå 

nivån 30 – 35 ton under slutet av 2010, och uppgår per rapportdagen till 

omkring 24 ton.  

 

 Guldförsäljningen under tolvmånadersperioden uppgick till 666 kg (276 kg), 

varav 282 kg (126 kg) under det fjärde kvartalet.  

 

 En omvänd split 200:1 genomfördes i juli 2009. Det nya antalet utestående aktier 

är 17 653 125. 

 

 Förändring i ledningen skedde under fjärde kvartalet när Preston Haskell, 

huvudägare till CAG utsågs till ny VD och koncernchef. Lars Guldstrand utsågs 

till ny styrelseordförande, Pavel Olishevski utsågs till ny COO (Chief 

Operational Officer) och Håkan Claesson utsågs till ny ekonomichef. 
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VD-kommentar  

 

Året 2009 har ur ett operationellt perspektiv varit otillfredsställande. Samgåendet mellan 

Central Asia Gold (CAG) och New Mining Company (NMC) drog ut på tiden längre än 

väntat, vilket resulterade i att förberedelserna och produktionen påbörjades för sent på året. 

Utöver detta påverkades resultatet 2009 negativt av mycket dåliga väderförhållanden.  
 

Under fjärde kvartalet har rörelsen till viss del stabiliserats och förbättrats. Men långt 

viktigare är arbetet som under 2009 var inriktat på att säkra drift och utveckling för framtiden. 

Avsevärda resurser har lagts på att utvärdera och optimera tekniken för den framtida 

mineralutvinningen. 
 

En översyn av bolagets licenser och övriga resurser har fått oss att se över bolagets strategi 

för de närmaste åren. Den nya strategin innebär mindre alluvial produktion och ökat fokus på 

produktion i de befintliga malmfyndigheterna, kombinerad med en systematisk prospektering 

av licensområdena. Målet är att identifiera fler fyndigheter i de potentiella licensområdena 

som kan uppgå till flera miljoner oz. Med den nya förstärkta organisationen under Pavel 

Olishevkis ledning är jag säker på att vi har ett bra team för att kunna genomföra våra planer. 
 

Utvecklingsplanerna för 2010 har fokus på:    

1. Starta två lakningsanläggningar  

a. En ny lakningsanläggning i Tardan, med en årlig produktions kapacitet på 

ca 1200 kg guld, byggd i två steg. 

i. 2010 - krossning, granulering, lakning (bearbetning av färsk malm och 

malmrester).  

ii. 2011 - gruvdrift, kopparreduktion, uppbyggnad av själva fabriken. 

b. Återuppta driften i Solcocons lakningsanläggning med målet att nå en 

årsproduktion om 250 kg. 

2. Fortsätta alluvial guldproduktion i regionerna Irkutsk och Chita under 2010 där 

lönsamhet som enda huvudkriteriet för fortsatt drift. 

3. Återuppta prospektering i bolagets stora licensområden. 

4. Utvärdera förvärvsmöjligheter av andra guldproducerande egendomar.  

Licenserna i Uzhunzhul, Tardan, Kara-Beldir och Staroverinskaya var ursprungligen 

identifierade och anskaffade som möjliga, stora och tidiga exploateringstillgångar och dessa 

kan innehålla flera miljoner oz guld.  

 

Exploateringsprogrammet fram tills nu har varit inriktat på detaljerade studier av tidigare 

lokaliserade malmkroppar. Dock har mycket begränsad systematisk undersökning skett av 

licensområdena.  

 

Denna strategi har gett oss de för närvarande utvinningsvärda reserverna i Tardan och 

Staroverinskaya, vilka kommer att vara mycket värdefulla de närmsta åren och utvecklas till 

fullo genom lakningsanläggningarna i Solcocon och Tardan.    

 

Samtidigt gav oss denna strategi inte möjlighet att prospektera nya fyndigheter för att utöka 

antalet brytvärda licenser. Ett undantag är Kara-Beldyr där prospektering i samarbete med 

Centerra Gold har givit mycket goda resultat under 2009.  

 

Vi förbereder nu starten av 2010 års produktion samtidigt som arbetet med design, 

byggplaner, leverantörer och finansiering av lakningsanläggningen i Tardan med målet att ha 

anläggningen i drift Q3 2010. 
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Även om Tardan inte kommer att användas i sin fulla kapacitet före 2011, är vår plan att öka 

bolagets totala guldproduktion med mer än 50% under 2010 till totalt mer än 1000 kg. 

Jag är övertygad om att den nya strategin skapat en stark plattform för en solid verksamhet, 

med huvudmålet att generera ett positivt kassaflöde.  

-Vi har bara påbörjat vår resa. 

 
Preston Haskell, verkställande direktör 

 

 
Bakgrund 

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien 

i Ryssland. CAG AB har i mars 2009 slutfört samgåendet med det ryska guldföretaget NMC 

via ett apportförvärv. Som ett resultat har CAG AB blivit moderföretag för en större grupp av 

ryska guldproducerande dotterbolag. Detta har även lett till att de tidigare ägarna av NMC-

bolagen, primärt den i Moskva boende amerikanske entreprenören Preston Haskell, har blivit 

huvudägare i CAG AB. Före samgåendet med NMC delade CAG AB i december 2008 ut 

samtliga aktier i dotterbolaget Kopylovskoye AB till de egna aktieägarna.  

 

Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive tio dotterbolag i Ryssland. De 

ryska dotterbolagen är alla av typen limited liability company (”OOO”). Verksamheten 

omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva-, Tchita- och 

Irkutskregionerna i Ryssland.  

 

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser registrerade på 

de olika dotterbolagen. Licenserna bedömdes sammantagna per slutet av december 2009 

innehålla netto omkring 760 000 troy oz (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 

kategorierna, vilket motsvarar omkring 24 ton.  

 

CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet 

aktieägare var per 29 januari 2010 ca 4 292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAG AB: Delårsrapport för tolvmånadersperioden januari – december 2009 

 

4 

 
 

Resultat – Koncernen  
 

CAG AB slutförde den 2 mars 2009 förvärvet (samgåendet) av NMC-företagen i Ryssland. 

De förvärvade enheterna omfattar bolagen GRE-324, Solcocon, Borservice, Rudtechnology 

and Zolotaya Borzya. Genom samgåendet ökade CAG AB på sina prospekterings- och 

produktionsverksamheter i Ryssland och erhöll således betydande ytterligare guldtillgångar.  

I samgåendet mellan CAG och NMC tillförde de två f d ägarna av NMC det fulla ägandet till 

de fem NMC-bolagen liksom även ett aktieägartillskott i dessa bolag om motsvarande 70 

MSEK (genomfördes i samband med samgåendet). I utbyte erhölls 3 miljarder nyemitterade 

aktier i CAG AB (15 000 000 st efter aktiesammanslagningen 200:1) samt även 500 miljoner 

teckningsoptioner (2 500 000 st efter aktiesammanslagningen 200:1). Varje teckningsoption 

berättigar till teckning av en ny aktie i CAG AB för ett teckningspris om 0,20 kr (40 SEK 

efter aktiesammanslagningen 200:1). Löptiden är t o m januari 2012.  Från och med den 2 

mars 2009 konsolideras NMCs räkenskaper i CAG ABs koncernräkenskaper med beaktande 

av reglerna gällande omvända förvärv. Detta innebär att NMC-bolagen i förvärvsanalysen och 

i koncernredovisningen framgent betraktas som det förvärvande bolaget och CAG AB ses 

som det förvärvade objektet. CAG AB kommer att fortsätta att närvara i de finansiella 

rapporterna som moderbolag. Därmed ingår inte ”gamla CAG ABs” koncernräkenskaper i 

koncernredovisningen under perioden januari – februari 2009, men däremot fr.o.m. den 2 

mars 2009. Samtliga siffror för de jämförbara perioderna 2008 avser enbart NMC-bolagens 

siffror för dessa perioder. 

  
För tolvmånadersperioden januari – december 2009 visar koncernen ett nettoresultat efter 

skatt och minoritet om 142 213 TSEK (-57 368 TSEK) motsvarande 8,27 SEK per aktie  

(-3,82 SEK). Det skall påtalas att samgåendet mellan CAG och NMC enligt den omvända 

förvärvsprincipen under det första kvartalet 2009 ledde till uppkomsten av en engångsmässig 

s k negativ goodwill-intäkt om +195 396 TSEK. Utan denna post hade nettoresultatet för 

GULD RESERVER 2010

2009 befintliga 2010 planerad Potentiell Försäljning

guld reserver registrering prospektering Guld 2009

Bolag Alluvialt / malm C1/C2 (ton) C1/C2 (ton) P1/P2 (ton) (kg)

Bolag från gamla  CAG

Tardan Gold malm 7,6 20 90

Kara  Beldyr (JV Centerra) Malm / Prospektering 40

Uzhunzhul Malm / Prospektering 30

Artel  Tyva Al luvia l t 2,1 77

Artel  Lena Al luvia l t 3,9 267

Bolag från gamla  NMC 

GRE (Staroverinskaya  l icense) 100

Nizhnyaya Borzia* Al luvia l t 2,4 204

Bogomolovskoye* Malm 7,6 28

Kozlovskoye* Malm 9,2

Solcocon Ägare lakningsanläggning

Boreservice Borrarbeten

Gold borzia Dri ftbolag a l luvia l  utvinning

Rudtechnology Dri ft av lakningsanläggning

23,6 9,2 190 666
* Enheterna är del av GRE (Staroverinskaya licensen)

C1 och C2 är registrerade guldreserver enligt rysk standard. Vänligen observera att C2 enligt rysk standard anses vara guldreserver,

men att det föreligger vissa skillnader mellan ryska och västliga kategorier. 

P1 och P2 är prognosticerade reserver och är uppskattade med begränsad prospekteringsdata. Denna kategori var använd på Sovjet-

tiden (och används fortfarande i Ryssland) fö att kvantifiera en potential inom ett område. P1 och P2 definieras inte som tillförlitliga 

kvantifieringsmetoder i Väst eftersom värdena är alltför osäkra. 
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rapportperioden varit -53 183 (-57 368 TSEK). För kvartalet oktober - december 2009 blev 

nettoresultatet  -6 858 TSEK (-40 944 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om -0,39 

SEK (-2,73 SEK).   

 

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 155 800 TSEK (46 973 TSEK). För 

kvartalet oktober - december 2009 blev guldförsäljningen 66 882 TSEK (21 222 TSEK). 

Mängden sålt guld under rapportperioden var 666 kg (276 kg). 
 
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 1 650 TSEK  

(21 740 TSEK) avseende främst borr- och transporttjänster utförda av dotterbolaget Tardan 

Gold. Jämförelseårets siffra avser Boreservice. Boreservice har ej utfört några externa tjänster 

under 2009 p.g.a. av minskad efterfrågan på borrtjänster hos externa kunder. 

  

Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 3 099 TSEK  

(-7 487 TSEK). För årets sista kvartal blev lagerförändringen -8 155 TSEK (-16 076 TSEK).  

 

Under rapportperioden aktiverades 10 750 TSEK (41 379 TSEK) av prospekteringskostnader 

på dotterbolagsnivå För det sista kvartalet av rapportperioden blev aktiveringen 2 484 TSEK 

(3 849 TSEK). 

 

Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev -206 861 TSEK (-139 533 

TSEK). För kvartalet oktober - december 2009 blev de totala rörelsekostnaderna -65 141 

TSEK (-42 543 TSEK). 

 

Netto finansiella poster uppgick till -18 242 TSEK (-33 795 TSEK) för rapportperioden. För 

kvartalet oktober - december 2009 summerade nettot av finansiella poster till 932 TSEK  

(-21 265 TSEK). Det skall noteras att Preston Haskell under 2008 nästan uteslutande 

finansierade NMC-bolagen med räntebärande krediter. I samband med samgåendet mellan 

CAG och NMC konverterade Preston Haskell motsvarande omkring 70 MSEK av fordringar 

till eget kapital i NMC-bolagen. Vid samma tidpunkt omvandlade även Preston Haskell 

räntebärande lån uppgående till motsvarande ca 70 MSEK till NMC-bolagen till långfristiga 

lån med låg ränta.  

 

Skatten för rapportperioden blev en intäkt på 697 TSEK (13 355 TSEK). Den hänför sig till 

först och främst en förändring i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. För kvartalet oktober - 

december 2009 blev skatten en kostnad på -4 063 TSEK (10 864 TSEK). 

 

Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden var 76 TSEK (0). 

Denna avser dotterbolaget Artel Lena. För det sista kvartalet blev motsvarande 

minoritetsandel 0 TSEK (0). 

 

Central Asia Gold har ingått ett avtal med CIC Mining Resources Limited (CIC), ett ledande 

kinesiskt bolag som investerar i gruvsektorn med huvudkontor i Peking, Kina. De viktigaste 

delarna av samarbetet med CIC innebär att CAG får tillgång till teknisk och geologisk 

expertis inklusive hjälp med att identifiera och utvärdera kvalitativa och kostnadseffektiva 

kinesiska utrustningsleverantörer. CIC kommer även att hjälpa till med att identifiera nya 

potentiella förvärvsobjekt både i Kina och internationellt.   

 

I oktober 2009 utsågs Preston Haskell, huvudägare till CAG, till ny VD och koncernchef. 

Samtidigt utsågs Lars Guldstrand till ny styrelseordförande. I december utsågs Pavel 

Olishevski till ny COO (Chief Operational Officer). Pavel Olishevski har lång erfarenhet av 

gruvbranschen, senast som affärsansvarig inom nickel gruvbrytning. I december utsågs Håkan 

Claesson till ny ekonomichef. Håkan Claesson har lång erfarenhet som ekonomichef i 

svenska bolag med internationell verksamhet.  
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Guldutvinning, Produktion  

 

Tardanprojektet 

 

Tardanfältet är ett 540 km
2
 stort prospekterings- och gruv- licensområde, där det 

explicita Tardan-gruvlicensen omfattar ett 3,3 km
2
 licensområde med god 

infrastruktur endast 80 km öster om Kyzyl, i republiken Tyva.  

 

Per den 1 januari 2010 omfattar reserverna i Tardan 2 miljoner ton malm med en 

guldhalt på i genomsnitt 4 gram per ton. Detta motsvarar en guldreserv på ca 7,6 ton 

guld. 90 kg guld såldes från utvinningen ur en pilotanläggning 2009. Tekniska studier 

av fyndighetens reserver har genomförts under 2009.  

 

Baserat på dessa resultat togs beslutet om att bygga en lakningsanläggning för 

400 000 ton per år med en förbehandlingsanläggning i form av en 

gravitationsanläggning för höggradig malm. När anläggningen är i full drift kommer 

den att producera ca 1200 kg guld per år, med start 2011 

 

Konstruktionsarbetet för lakningsanläggningen påbörjades i januari 2010 och för 

närvarande arbetar vi med frågor som rör finansiering, tillstånd och leverantörer.  

 

Under 2010, innan den nya anläggningen är klar (planerad igångkörning är Q4 2010 

kommer guld att produceras i den befintliga gravitationsanläggningen.  
 

 

Solcocon lakningsanläggning 

 

Solcocon lakningsanlägning är lokaliserad på det 220 km
2
 stora Staroverinskaya 

prospekterings- och gruv- licensområdet, ca 200 km från järnvägsstationen i Borzya 

(Zabaikalsk regionen). Under den största delen av 2009 har anläggningen varit stängd för 

reparations och underhållarbeten. Under tiden inriktades arbetet på att analysera 

Staroverenskayatillgångarna. Under 2009 blev guldproduktionen från lakningsfabriken 28 kg, 

ur material från Bogomolovskoye.  

 

Utvärdering av Bogomolovskoe guldanomalier under 2009 har resulterat i upptäckten av två 

malmkroppar av oxiderad guldmalm som är brytbara i dagbrott. Ytterligare potentiella 

resurser var upptäckta genom Staroverenskaya fältprospektering. Detaljerade studier av 

nyupptäckta malmkroppar kommer att ge Solcocon nya reserver för de närmaste åren.  

 

Baserat på dessa upptäckter, planeras att återuppta produktion i en full kapacitet 

lakningsanläggning i Solcocon. Som en del av programmet planeras det att installeras nya 

krossnings-, granulerings- och absorptionsenheter för att förbättra driften. 

 

Alluvial guldutvinning 
Under 2009 producerades sammanlagt 548 kg guld av de tre alluvialt producerande 

dotterbolagen (Lena, Tyva, and Borzya). 

 

Vid utgången av 2009 togs beslutet att avveckla verksamheten i Artel Tyva på ekonomiska 

grunder. Kostnaderna för nedläggningen under 2010 kommer till största delen kompenseras 

genom försäljning av bolagets utrustning.   

 

Den alluviala utvinningen kommer bara att fortsätta så länge det finns rimliga möjligheter att 

göra detta under lönsamma former.  
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Prospekteringsverksamhet 

 

Tardan fältet 

Tardanfältet omfattar en yta av 540 km2 prospekterings och gruvlicens i republiken Tyva, 80 

km från huvudstaden Kyzyl. 

 

Prospekteringsprojektet i Tardanfältet var godkänt av den lokala tillsynsmyndigheten 2009. 

 

Guldmineralisering i licensområdet är associerat med skarnmineralisering och metasomatiska 

bergarter. Mineralisering av typen skarn har studerats historiskt. Totalt har 10 ton P1 reserver 

guld lokaliserats till ett antal malmkroppar. 

 

Prospekteringsprogrammet 2010 kommer att koncentreras på att identifiera nya 

guldanomalier och studera metasomatiska mineraliserade zoner för att finna nya, potentiellt 

omfattande, reserver. 

    

Detaljerad undersökning av skarndeponier påbörjas om ett antal år för att förlänga livslängden 

på Tardan anläggningen.  

 

Kara-Beldyr 

Kara-Beldyr är ett 34 km2 stort prospekterings och gruvlicensområde i republiken Tyva 170 

km från huvudstaden Kyzyl. 

 

Prospekteringsarbetet i Kara-Beldyr utförs i ett samarbete s.k. joint venture med det 

Kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold Inc. Centerra Gold är det största västbaserade 

gruvbolaget med gruv- och prospekteringsaktivitet i centrala asien och gamla Sovjetunionen.  

 

Centerra har rätten, men inte skyldigheten att förvärva 70% av Kara-Beldyr genom att 

investera 6,5 MUSD i form av prospekteringsarbete i Kara-Beldyr. 

 

Centerra genomförde totalt 1700 m borrning och 2800 m diamantborrning under 2009. En 

1600 m sammanhängande zon med guldmineralisering har hittats. Diamantborrnings-

programet kommer att avslutas under 2010. 

 

Uzhunzhul  

 

Uzhunzhul är ett 134 km2 stor prospekterings- och gruvdriftlicensområde som ligger i 

republiken Khakassien, 80 km från huvudstaden Abakan.  
 

2009 prospekteringsprogram inkluderade geokemiska undersökningar av det totala 

licensområdet. Tidigare upptäckta mineraliseringszoner och nya anomalier kommer att bli 

föremål för grävning och borrprogram under 2010. 

 

Staroverinskaya 

 

Staroverinskaya är ett 220 km2 stort projekterings- och gruvlicens- område i Zabaikalsk 

regionen. 200 km från järnvägsstationen i Borzya.  

 

Gräv- och Borrnings-programet under 2009 resulterade i lokaliseringen av två nya 

malmkroppar.  

 

Prospekteringsarbetet i Staroverinskaya under 2010 kommer att koncentreras på att finna 

mineralreserver för brytning i dagbrott för verksamheten i Solcocon tillsammans med studier 

av de mest lovande mineraliseringszonerna i licensområdet. 

 



CAG AB: Delårsrapport för tolvmånadersperioden januari – december 2009 

 

8 

Det förväntas att vi ska erhålla ett permanent exploateringstillstånd för Bogomolovskoe under 

2010 enligt regleringen om underjordisk verksamhet i Ryssland. Denna kommer sedan att 

automatiskt kunna tillämpas på alla malmkroppar som utvinns enligt samma teknologi för 

hela Staroverinskaya licens området. Det kommer att tillåta gruvdrift av framtida fyndigheter 

utan att genomgå nya tillståndsprocesser.  

 

I tillägg till detta kommer geologiska rapporter för Kozlovskoyefyndigheten och 

Staroverinskaya fältet att färdigställas under 2010, vilka sammanfattar tidigare 

prospekteringsprogram. Som ett resultat förväntar vi oss att bekräfta 9,2 ton guldreserver med 

en snitthalt på 9 gram per ton C2 reserv på Kozlovskoye och 30 ton P1 resurs på 

Staroverinskaya fältet 

 

 

Investeringar, likviditet och finansiering 

 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under tolv-

månadersperioden 2009 till 10 830 TSEK (55 617 TSEK).  

 

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 22 732 TSEK (144 TSEK) vid slutet av december 

2009.  

 

Rörelsekapitalet kommer att garanteras av Preston Haskell, verkställande direktör och 

huvudägare i CAG. Utfästelsen är begränsad till 125 MSEK, vilket styrelsen bedömer som 

mer än tillräckligt för att säkerställa finansieringsbehovet. Cirka 30 MSEK av utfästelsen är 

utnyttjad den 31 december 2009. 

 

Styrelsen i CAG har gått igenom de immateriella tillgångarna, såsom gruvrättigheter, i 

koncernens balansräkning och anser att det ej finns någon anledning till att göra några 

ytterligare nedskrivningar av dessa. 

 

Den lägre än planerade produktionsvolymen kompenseras delvis av de ännu så länge högre 

guldpriserna och en fördelaktig växelkurs. Netto blev dock koncernens operativa kassaflöde 

för helåret negativt med 15 MSEK. 

 

Bankkredit 

 

I juli 2009 tog Artelj Lena upp ett kortfristigt lån på 18,5 MRUB (c:a 600 TUSD) hos Bank of 

Moscow i syfte att täcka rörelsekapitalbehovet under produktionssäsongen 2009. 

Lånet betalades ut till fullo.  

 

Vi har inlett diskussioner med banker för finansiering av investeringar och den alluviala 

verksamheten under 2010.  

 

 

Moderbolaget 

 

Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det 

stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Moderbolaget  

har ingen annan inkomst än intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta 

avseende bankinlåning. Även växelkursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk 

valuta påverkar resultatet. 

 

Nettoresultatet för rapportperioden januari – december 2009 blev -12 281 TSEK (-28 947 

TSEK). För fjärde kvartalet 2009 var motsvarande resultat -6 967 TSEK (22 796 TSEK). 

Moderbolagets kassa uppgick till 14 794 TSEK (30 456 TSEK) per den 31 december 2009. 
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I moderbolagets balansräkning har finansiella tillgångar och långfristiga skulder till 

gruppbolag reducerats under 2009 genom att matcha dessa mot varandra. 

 

En apportemission genomfördes när NMC-gruppen förvärvades och resulterade i utgivande 

av nya aktier till värdet 180,8 MSEK.  

 

Anställda 

 

Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 932 (459). Per slutet av 

december 2009 var antalet anställda i koncernen 556 (431). 

 

Utgivna aktier  

 

Under det första kvartalet 2009 genomfördes en apportemission för att finansiera förvärvet 

(samgåendet) av NMC-bolagen. Därvid utgavs 3 000 000 000 nya CAG-aktier och 

500 000 000 teckningsoptioner till de två säljarna av NMC-bolagen.  Emissionerna 

registrerades av Bolagsverket i slutet av april 2009. BTA:erna konverteras till aktier 2 mars 

2010. Prospektet var godkänt av Finansinspektionen den 12 februari 2010. I juli 2009 

genomfördes även en aktiesammanläggning 200:1. Därför är det nya antalet utestående aktier 

per rapportdatumet 17 653 125. Antalet utestående teckningsoptioner har minskat i 

motsvarande mån och uppgår därefter till 2 500 000 stycken. Var och en av 

teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny CAG-aktie för ett teckningspris om 40 

SEK per slutet av december 2009. Löptiden är t o m januari 2012. 

 

Vid den senaste årsstämman den 27 maj 2009 i Stockholm utgavs också ett mandat till 

styrelsen för CAG att genomföra nyemissioner med eller utan beaktande av aktieägarnas 

företrädesrätt. Mandatet omfattar upp till 4 400 000 nya aktier (efter aktiesammanläggningen) 

och gäller längst fram till nästa årsstämma. Emissionskursen skall om mandatet utnyttjas 

sättas så nära börskursen som möjligt. 

 

 

Nästkommande rapport 

 

Nästa rapport för Central Asia Gold är rapporten för första kvartalet 2010. Den kommer att 

publiceras den 28 maj 2010. Årsredovisningen kommer att publiceras den 30 april 2010 på 

företagets internetsida. Rapportdagarna under 2010 kommer att vara följande: 

 

Bokslutskommuniké 2009     26 februari 2009 

Publicering av årsredovising     30 april 2010 

Årsstämma       1 juni 2010 

Kvartal 1 2010 (jan - mars)     28 maj 2010 

Halvårsrapport 2010 (jan - jun)     27 augusti 2010 

Kvartal 3 2010 (jan - sept)     26 november 2010 

 

 

Företagsinformation 

Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt 

aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets 

adress är Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm. 
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

RESULTATRÄKNING (KONCERNEN) 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning 66 882 21 222 155 800 46 973

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen räkning 2 484 3 849 10 750 41 379

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor -8 155 -16 076 3 099 -7 487

Övriga intäkter 205 3 005 1 650 21 740

Upplösning av negativ goodwill 195 396

Totala intäkter 61 415 12 001 366 694 102 606

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -37 855 -36 189 -128 304 -102 504

Personalkostnader -18 920 -4 438 -55 745 -29 805

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 365 -1 915 -22 812 -7 224

Rörelseresultat -3 726 -30 542 159 834 -36 928

Finansnetto 932 -21 265 -18 242 -33 795

Resultat efter finansiella poster -2 795 -51 807 141 592 -70 723

Skatt på periodens resultat -4 063 10 864 697 13 355

Periodens resultat -6 858 -40 944 142 289 -57 368

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -6 858 -40 944 142 213 -57 368

Minoritetsandel 0 0 76

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,39 -2,73 8,27 -3,82

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) **) -0,39 -2,73 8,27 -3,82

Antal aktier vid 

periodens slut 17 653 125 15 000 000 17 653 125 15 000 000

Genomsnittligt antal aktier

för perioden 17 653 125 15 000 000 17 202 457 15 000 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden

med hänsyn till utspädning **) 17 653 125 15 000 000 17 202 457 15 000 000

**) Det finns per rapportdagen 2,5 miljoner utestående tecknings-

optioner i bolaget. Lösenpriset är 40 SEK per ak tie och varje option 

berättigadetill teckning av 1 ak tie. Sista lösentillfälle är januari 2012.

Då aktiekursen understiger teckningskursen per slutet av januari 2010 

ger dessa teckningsoptioner ej upphov till utspädning för närvarande.

Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2009 2008 2009 2008

Periodens resultat -6 858 -40 944 142 289 -57 368

Omräkningsdifferenser -1 747 1 269 3 060 1 309

Totalresultat för perioden -8 605 -39 675 145 349 -56 059

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -8 605 -39 675 145 273 -56 059

Minoritet 0 - 76 -
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

KONCERNBALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK) 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 154 311 43 087

Materiella anläggningstillgångar 101 356 47 162

Finansiella anläggningstillgångar 39 065 13 378

Summa anläggningstillgångar 294 731 103 627

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 85 426 17 831

Kortfristiga fordringar 43 369 41 953

Kassa och bank 22 732 144

Summa omsättningstillgångar 151 527 59 928

SUMMA TILLGÅNGAR 446 258 163 555

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 199 515 -54 631

Minoritetsintresse 1 681 0

Totalt eget kapital 201 196 -54 631

Långfristiga skulder 140 894 162 337

Kortfristiga skulder 104 168 55 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 446 258 163 555

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 50 -

Anläggningstillgångar 7 143 -

ANSVARSFÖRBINDELSER - -
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

12 månader 12 månader

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN jan - dec jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2009 2008

Den löpande verksamheten 159 834 -36 928

Justering för poster som ej är kassaflödespåverkande -172 584 7 216

Betald/erhållen ränta och liknande poster -2 275 -1 401

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 026 -31 113

före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital 19 612 36 335

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 587 5 222

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 830 -55 617

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 907 46 232

Ökning/Minskning av likvida medel 22 663 -4 163

Likvida medel vid periodens början 144 4 431

Kursdifferens i likvida medel -75 -124

Likvida medel vid periodens slut 22 732 144
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)

(Alla siffror i TSEK) Övrigt tillskjutet Andra Balanserat Minoritets- Summa

Aktiekapital kapital reserver resultat intresse eget kapital

Eget kapital per 31 december 2007 82 442 -82 396 0 -199 -153

Periodens totalresultat jan 1 - dec 31 2008 -2 -56 060 -56 062

Tillkommande finansiering från aktieägare 1 584 1 584

Apportemission 23 683 -23 683

Eget kapital per 31 dec 2008 106 125 -104 497 0 -56 259 -54 632

Periodens totalresultat jan 1 - dec 31 2009 145 273 76 145 349

Ägartillskott 70 036 70 036

Nyemission CAG AB 70 406 -31 570 1 605 40 441

Eget kapital per 31 december  2009 176 531 -66 031 0 89 014 1 681 201 196

Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

12 månader 12 månader

NYCKELTAL 2009-12-31 2008-12-31

Koncernen 

Totalt kapital, TSEK 446 258 163 555

Eget kapital, TSEK 201 196 -54 631

Soliditet (%) 45,1% neg

Räntebärande skulder, TSEK 140 594 178 305

Antal anställda vid periodslutet 556 431

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) 8,27 -3,825

Eget kapital per aktie (SEK) 11,40 neg

Räntabilitet på eget kapital (%) 85,3% neg

Nyckeltalsdefinitioner

Totalt kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt 

balansräkningen vid periodslutet

Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

utestående antal aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK) Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal 

utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt 

eget kapital enligt ovan under perioden
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

RESULTATRÄKNING (MODERBOLAGET) 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

okt - dec okt - dec jan  - dec jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2009 2008 2009 2008

Övriga externa kostnader -2 441 -534 -9 277 -8 148

Personalkostnader -201 -2 551 -971 -4 804

Avskrivningar av anläggningstillgångar 0 -1 -2 -5

Rörelsens kostnader -2 642 -3 086 -10 249 -12 957

Rörelseresultat -2 642 -3 086 -10 249 -12 957

Finansnetto -4 326 25 882 -2 032 -15 990

Resultat efter finansiella poster -6 967 22 796 -12 281 -28 947

Skatt på periodens resultat - - - -

Nettoresultat för perioden -6 967 22 796 -12 281 -28 947
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

Balansräkning moderbolaget

(Alla belopp i TSEK) 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 392

Materiella anläggningstillgångar 0 2

Finansiella anläggningstillgångar 519 000 367 578

Summa anläggningstillgångar 519 000 367 972

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 742 13 561

Kassa och bank 14 794 30 456

Summa omsättningstillgångar 15 536 44 017

SUMMA TILLGÅNGAR 534 535 411 989

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 488 844 321 895

Långfristiga skulder 14 802 -

Kortfristiga skulder 30 888 90 094

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 534 535 411 989

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 50 -

ANSVARSFÖRBINDELSER - -
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Not 1 Förvärv 

CAG AB genomförde den 2 mars 2009 förvärvet av de fem s k NMC-bolagen (”NMC”). I 

förvärvet (samgåendet) överlät de två ägarna det totala ägarkapitalet i de fem bolagen samt 

även ett aktieägartillskott i dessa bolag om totalt motsvarande 10 miljoner USD i utbyte mot 

3 000 000 000 nyemitterade CAG-aktier (15 000 000 aktier efter den omvända spliten 200:1). 

Därtill emitterades även 500 000 000 teckningsoptioner (2 500 000 optioner efter den 

omvända spliten 200:1) som berättigar till teckning av lika många CAG-aktier för ett 

teckningspris om 0,20 SEK (40 kr efter den omvända spliten 200:1) per option motsvarande 

en aktie. Efter genomfört förvärv har koncernräkenskaperna upprättats enligt IFRS 3 

(samgåenden via omvänt förvärv). Detta görs då de två säljarna av NMC-bolagen efter 

samgåendet kontrollerar 85% av CAG AB. IFRS 3 innebär att NMC-bolagen i 

koncernredovisningen betraktas som förvärvaren medan gamla CAG AB ses som det 

förvärvade objektet. De innebär i koncernredovisningen att gamla CAG ABs tillgångar och 

skulder har tagits upp till beräknat marknadsvärde. De fem NMC-bolagen har å andra sidan 

tagits upp i koncernredovisningen till sina per samgåendetillfället upptagna bokförda värden. 

Siffrorna för de tre jämförelseperioderna (andra kvartalet 2008, första halvåret  respektive 

hela räkenskapsåret 2008) avser NMC-bolagens räkenskaper för dessa tre perioder. CAG AB 

kommer i den nya koncernen att vara med i de framtida rapporterna som moderbolag. De nya 

konsoliderade räkenskaperna för CAG-NMC har upprättats i enlighet med ovan beskrivning 

fr o m början av mars 2009.  

 

Då således den omvända förvärvsmodellen har använts för att upprätta koncernredovisningen 
för sexmånadersperioden januari – juni 2009 har kostnaden för förvärvet beräknats baserat på 
antalet utestående aktier i gamla CAG AB per förvärvsdagen den 2 mars 2009. 
Marknadsvärdet på dessa 530 625 000 aktier var på förvärvsdagen 31 838 TSEK. De direkta 
förvärvskostnaderna som belöper sig på CAG AB såväl som på NMC beräknas vara 7 000 
TSEK. Sammanlagt uppgår därför förvärvskostnaden till 38 838 TSEK. Förvärvskostnaden 
har allokerats på CAG ABs tillgångar och skulder. De bokförda värdena och de 
marknadsmässiga värdena för de förvärvade tillgångarna och skulderna i CAG AB 
presenteras i nedanstående tabell: : Förvärvet medförde att aktiekapitalet i gruppen ökade med 
31 570 TSEKoch övrigt tillskjutet kapital minskade med 31 577 TSEK.Resultatet för de 
förvärvade bolagen under perioden 2 mars till 31 december 2009 var -26.562 TSEK. 
 

 
 
 

Under finanskrisen hade CAG ett akut likviditesbehov i Q4 2008. Marknadsvärderingen vid 

den tidpunkten var mycket låg på bolaget jämfört med den långsiktiga värderingen av bolaget 

tillgångar. Genom dessa omständigheter uppkom den negativa goodwillen.  

CAG AB Bokfört värde Marknadsvärde

Immateriella anläggningstillgångar 107 721 107 672

Materiella anläggningstillgångar 76 787 76 787

Finansiella anläggningstillgångar 20 091 20 091

Omsättningstillgångar 116 526 111 413

Likvida medel 7 885 7 885

Minoritetsandel -1 456 -1 456

Uppskjuten skatt -30 619 -30 619

Avsättningar -3 506 -3 506

Långfristiga skulder -12 808 -12 808

Kortfristiga skulder -40 521 -41 224

Nettotillgångar 240 100 234 233

Total förvärvskostnad -38 838

Negativ goodwill 195 396
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Redovisningsprinciper 

 

Koncernen 

Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen för 2008.  

 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting och 

Årsredovisningslagen. De nya eller reviderade IFRS-standarder  eller IFRIC-tolkningarna  

som har trätt i kraft sedan 1 januari 2009  har  inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 

resultat- eller balansräkningar.  

 

Omarbetade IAS1, ”Utformning av finansiella rapporter”, tillämpas från den 1 januari 2009. 

Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och 

andra förändringar. Däröver introduceras begreppet ”Rapport över totalresultat” som visar 

alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisats i eget kapital-räkningen.  

 

Som beskrivs på andra ställen i denna rapport sker koncernredovisningen i CAG sedan 2009 

till följd av samgåendet med ryska NMC-bolagen via ett omvänt förvärv. 

 

 

 

Moderbolaget 

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. 

Dessutom tillämpar moderbolaget RFR 2.2 ”Redovisning för juridiska personer”. 

 

 

Segmentsinformation 

Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar 

koncernen enbart ett segment och därför lämnas ingen segmentinformation.  

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 44 i årsredovisningen för verksamhetsåret 

2008. Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 

 

 

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt 

intäkterna för guldproducerande företag.  

2) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de 

senaste åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett 

guldbolag. Det finns inga garantier för att inflationen kommer att dämpas under 2009 

även om många tecken tyder på det. 

3) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag 

påverkas av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är 

därför alltid beroende av det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med 

produktionen etc. Därför kan de uppskattade guldreserverna i ett guldföretag bli 

föremål för ändring när som helst. Speciellt de alluviala dotterbolagen inom Central 

Asia Gold är känsliga för kostnadsökningar. 

4) Finansiell- och projektrisk: Central Asia Gold AB är ett litet guldföretag i ett tidigt 

skede. Det sysslar såväl med prospektering som produktion av guld. Bolaget är 

fortfarande i behov av extern finansiering för att utveckla sin verksamhet. Om 

tillgången till extern finansiering skulle minska skulle det inverka negativt på 

bolagets framtidsutsikter. Det nuvarande dåliga klimatet på de globala aktie- och 

kreditmarknaderna måste beaktas i detta sammanhang.  
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5) Legal risk: Dotterbolaget OOO Artelj Lena är involverat i diverse tvister. 

Frågeställningen rör perioden före Central Asia Gold tog över ägandet till OOO 

Artelj Lena. Det är för närvarande oklart om ett återinträde av f d medlemmar i det 

upplösta arbetarkollektivet Artelj Lena automatiskt innebär att de även blir återinsatta 

som ägare i det nya limited liability-bolaget OOO Artelj Lena. Central Asia Gold har 

antagit det senare och gjort en motsvarande reservering.  Det finns dock ingen garanti 

för att inte ytterligare tidigare felaktigt uteslutna medlemmar ur arbetarkollektivet kan 

försöka få tillbaks sina rättigheter via OOO Artelj Lena.  

 

 

 

 

 

 

Närståendetransaktioner 

Lån från aktieägare 

 

Central Asia Gold erhöll i december 2009 ett lån uppgående till 2 000 000 MUSD från 

Golden Impala Ltd. registrerat på Brittiska Jungfruöarna. Golden Impala Ltd. Är ägare till 

Bertil Holdings Ltd. och är kontrollerat av Preston Haskell. Huvudsakliga villkor på lånet är 

en årlig ränta på 14% och har löptiden 12 månader.  

 

I december 2009 amorterade Golden Impala Ltd., ett bolag som är kontrollerat av Preston 

Haskell den kortfristiga kredit som Central Asia Gold hade tagit upp hos riskkapitalbolaget 

GKL i maj 2009. Krediten är ersatt med ett långfristigt lån på 15.2 MSEK från Golden Impala 

Ltd. Med en väsentligt lägre räntenivå. Huvudsakliga villkor på det nya lånet är en årlig ränta 

på 15% och har löptiden 12 månader.  

 

Existerande krediter på dotterbolagsnivå konverteras dels till eget kapital samt förlängs 

delvis och räntesätts fördelaktigt 

Inom ramen avtalet reglerande samgåendet mellan CAG och NMC har Preston Haskell dels 

åtagit sig att konvertera motsvarande 70 MSEK av existerande räntebärande krediter i NMC-

bolagen till eget kapital. Vidare har Preston Haskell omvandlat kvarstående motsvarande 

omkring 71 MSEK av krediter i NMC-bolagen, till vilken skall adderas 7 MSEK i upplupen 

ränta, till långfristiga krediter med låg ränta. Åtagandet av Preston Haskell innebär att dessa 

krediter endast skall löpa med en låg ränta om LIBOR + 1% per år och att räntan endast skall 

betalas såvida CAG-koncernen har ett fritt operativt kassaflöde att betala med. I annat fall 

skall sagda räntekostnader ej utbetalas utan endast ackumuleras i balansräkningen. Löptiden 

på lånen är satt till minst fem år från den 2 mars 2009. 
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Denna bokslutskommuniké har inte reviderats av bolagets revisorer. 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt 

av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

 

Stockholm den 26 februari 2010 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

Lars Guldstand      Maxim Kondratjukin 

Styrelseordförande     Ledamot  

 

Mike Nunn      Patric Perenius 

Ledamot      Ledamot 

 

Alice Volgina      Preston Haskell 

Ledamot      Ledamot och verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549, 

email:  preston.haskell@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och 

besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm 

 

Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  

email: lars.guldstrand@centralasiagold.se 

 

 
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 troy ounce (1 troy 

ounce = 31,1 g) 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.  
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