PRESSMEDDELANDE 2009-06-26

Central Asia Gold AB (publ)
CAG genomför omvänd aktiesplit 1:200
(NGM: CAG)
CAG genomför enligt beslut på den extra bolagsstämman den 12 mars 2009 en
omvänd aktiesplit med villkoren 1:200 vilket innebär att två hundra (200) aktier blir
en (1) aktie och att börskursen därmed förväntas korrigeras i motsvarande grad. Sista
dag för handel med CAG’s aktier före omvänd split är på tisdag den 14 juli 2009.
Från och med onsdagen den 15 juli 2009 kommer således handel att ske efter
genomförd omvänd split enligt ovan nämnda villkor. Avstämningsdag är fredagen den
17 juli 2009.
Bolaget har per idag 3 530 625 000 aktier registrerade hos Bolagsverket. Efter den
omvända spliten kommer bolaget att ha 17 653 125 aktier registrerade hos
Bolagsverket.
I samband med den omvända spliten kommer handelsposten i CAG att justeras ned
från den nuvarande bestående av 10 000 aktier. Den nya handelsposten blir 100 aktier.
Teoretiskt räkneexempel för omvänd split 1:200.
Innehav före omvänd split = 1000 aktier. Teoretisk aktiekurs innan omvänd split 0,16
SEK.
Innehav efter omvänd split = 5 aktier. Teoretisk aktiekurs efter omvänd split 32 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Vice Styrelseordförande Lars Guldstrand, tel 070 5 28 81 81,
email: lars.guldstrand@centralasiagold.se
VD Sergej Gorbatjov, tel: +7 495 645 00 79, fax: 08 624 37 20,
email:s.gorbachev@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och
besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund
För tekniska frågor vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB, tel: 08 503 01 580, fax: 08 503 01 551,
email: backoffice@mangold.se

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 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.

