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•

För första kvartalet 2011, uppgick totala intäkter till 34,3 MSEK (30,2 MSEK).

•

Guldproduktionen uppgick till 52 kg (68 kg).

•

Varulagret har under perioden ökat med 45 MSEK (23 MSEK).

•

Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden uppgick till -6,0 MSEK (1,1
MSEK).

•

Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till -11,1 MSEK (-5,4
MSEK).

•

Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK (-3,05 SEK) för perioden.

•

45 MSEK har investerats i gruv- och transportutrustning vid Gold Borzya,
Solcocon och Tardan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
•

I april 2011 förvärvade Sibirskoe Zoloto 30% av aktierna i LLC Artelj Lena från LLC
Tardan Gold för 30 MRUB eller 6,7 MSEK .

•

I maj 2011 godkände och registrerade Reservkommissionen för Zabajkalskregionen 9,1
ton guldreserver på Kozlovskoe guldfyndighet utöver koncernens befintliga
guldreserver.

•

Ett lån från Svyaz Bank till Tardan Gold LLC på 500 MRUB eller 112 MSEK
omstrukturerades och förlängdes till slutet av mars 2012.

CAG AB: Delårsrapport för tremånadersperioden 1 januari – 31 mars 2011

1

VD-kommentar
Den strategi som styrelsen fastställt för CAG ligger i linje med nuvarande driftsresultat även
om viss försening föreligger i starten av vår nya produktionsanläggning. Vi bedömer detta
mer som en temporär tidsförskjutning som inte kommer att påverka uppställda mål och
framtida värdetillväxt.
Produktion
Under första kvartalet har företaget fortsatt att inrikta sina resurser på driftsättning av
anläggningen i Tardan och att erhålla erforderligt tillstånd för användning av cyanid för den
framtida driften av lakningsanläggningen.
Bedömningen är att dessa tillstånd kommer att erhållas under Q3 2011 och även om detta
oundvikligen kommer att begränsa produktionen något i år, så fortsätter vi under tiden med
malmbrytning, krossning och stapling för att förbereda produktionsstart och därigenom
minimera effekterna av förseningarna i produktionen under 2011.
Vid Solcocon har av tradition lakningsprocessen varit säsongsbunden, där man under
vinterperioden ägnade tiden åt service och underhåll. Efter de senaste investeringarna under
2010, har nu Solcoconanläggningen kunnat bedrivas effektivt hela vintern 2010/2011. Vilket
inte minst kan ses genom Q1- resultatet för anläggningen.
Under Q1 har totalt 45 MSEK investerats i gruv-och transportutrustning vid anläggningarna i
Solcocon, Tardan och Gold Borzya. Dessa ersättningsinvesteringar har gjorts för att öka
produktiviteten samt minska produktionskostnaderna genom att ersätta kostsamma
leasingavtal.
Prospektering
Under Q1 2011 har över 24 000 geokemiskaprover från Staroverinskaya, Tardan, Uzhunzhul
utvärderats vid Alex Stewart Geokemiska laboratoriet i Moskva med mycket lovande resultat.
Centerra Gold Inc. Har fortsatt borrningar vid Kara-Beldyrprojektet under Q1 med lovande
resultat. Borrningen fokuserar på att utvärdera potentialen hos kärnfyndigheten i KaraBeldyrprojektet. Kartor, sektioner och databas på blockmodelering pågår.
Laboratorietester från Staroverinskoe licensområde, Bogomolovskoe och Kozlovskoe har
erållits beträffande dess sulfatmalmer. Utvärderingen omfattar att utvärdera om bio-lakning
av sulfatmalmer från båda fyndigheterna kan användas för att oxidera guldförande
mineralerer och öka återvinningen av guld från cyanid-lakning. Ytterligare arbete kommer
dock att krävas innan resultatet är helt klart.
Väsentliga händelser
Registrering av ytterligare 9,1 ton av guldreserver på Kozlovskoe guldfyndigheten kommer
väsentligt att bidra till att öka guldproduktionen i Solcocon.
Försäljningen av 30% av CAG-aktierna i Artel Lena till Sibirskoe zoloto bekräftar åtagandet
att avsluta alluvial brytning.
CAG har fortsatt sitt engagemang för att identifiera och rekrytera nyckelpersoner från
framgångsrika ryska gruvföretag och i detta syfte har vi anställt en teknisk direktör, GEO
tekniker och en gruvdriftsdirektör under första kvartalet. Vi tror att genom att säkra en stark
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personalbas under de tidiga stadierna av bolagets produktionstillväxt, kommer CAG att få
bättre möjligheter att utnyttja det implicita värdet av sina tillgångar och kommer att vara
bättre rustat att identifiera och säkra ytterligare tillgångar framöver.
Sammantaget är min övertygelse att vi nu efter att ha vänt bolaget står på tröskeln till att
skapat en effektiv gruvverksamhet inom guldproduktion med en kapacitet att producera över
2 000 kg guld årligen. Dessutom har vi vidtagit åtgärder som gör det möjligt för oss att
ytterligare förlänga livslängden på våra gruvor genom ett strukturerat prospekteringsprogram
på våra stora licensområden.
För 2011, kvarstår vår senaste årsprognos med en guldproduktion om 1400-1600 kg

Preston Haskell,
VD
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Bakgrund
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien
i Ryssland. CAG AB slutförde i mars 2009 samgåendet med det ryska guldföretaget NMC via
ett apportförvärv.
Koncernen består av det svenska moderbolaget CAG AB som kontrollerar tio dotterbolag i
Ryssland och deltar i ett joint venture som bildats enligt cypriotisk rätt. De ryska
dotterbolagen är alla av typen limited liability company (”LLC”). Verksamheten omfattar
produktion och prospektering av guld, 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 maj 2011 innehålla
netto omkring 1 042 000 troy oz (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2
kategorierna, vilket motsvarar omkring 32 ton.
CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Sedan 19 juli
2010 är bolaget noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Antalet aktieägare uppgick
till ca 3 800 den 31 mars 2011.
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Verksamheten
Koncerens verksamhet bedrivs via dotterbolagen och ett joint venture i Ryssland. De främsta
utvinningslicenser som koncernens verksamhet baseras på är Tardanlicensen med
Tardanfyndigheten (som ägs av dotterbolaget LLC Tardan Gold), Staroverinskayalicensen
med Bogomolovskoye och Kozlovskoyefyndigheterna (som ägs av dotterbolaget GRE 324),
Kara Beldyrlicensen som drivs av ett joint venture, Awilia Enterprises Ltd., tillsammans med
Centerra Gold Inc. och Uzhunzhullicensen (som ägs av dotterbolaget LLC Uzhunzhul).
På Staroverinskayalicensen innehar koncernen även lakningsanläggning Solcocon (i
dotterbolaget LLC Solcocon). Förutom nämnd gruvverksamhet har koncernen även två
dotterbolag med alluvial guldutvinning, LLC Artelj Lena och LLC Gold Borziya, där
guldsand produceras.
Guldutvinning, Produktion
Tardan
Under första kvartalet 2011 producerades 20 kg guld vid Tardans gravimetriska
anrikningsverk (68 kg). Relativt låg tillförselgrad och gravitationsåterhämtning har minskat
produktionen vid anrikningsverket under kvartalet jämfört med första kvartalet 2010.
Lakningsanläggningen
Uppbygnaden av lakningsanläggningen har fortsatt enligt plan och under rapportperioden har
35 kg guld uppsamlats som halvfabrikat under försöksbevattning. Bevattningen avbröts i april
på grund av lågt cyanidinnehåll i lakningsvätskan. Det mättade kolet har avvattnats och
lagras. Bevattning och kolbearbetning kommer att återupptas när licensen för cyanidanvändning erhållits. Den aktuella förseningen i beviljandet av cyanid tillståndet jämfört med
tidigare uppskattningar är en effekt av myndigheternas betydligt striktare hantering och
granskning av ansökningsprocessen och rutinerna i samband med denna. Detta resulterade i
en längre och mera genomgripande ansöknings- och rapporteringsprocess.
När konstruktionen av lakningsanläggningen är helt färdigställd, vilket den beräknas vara i
början av juli, är det bolagets uppfattning att sluthanteringen av tillståndsprocessen kommer
att ta ytterligare ca 1 månad innan licensen beviljats. Bolaget arbetar under tiden aktivt med
periodvisa uppdateringsmöten med berörda myndigheter för att säkerställa att
tillståndsprocessen fortlöper utan problem och att licensen skall kunna erhållas utan
ytterligare förseningar. Bolagets uppskattning är därmed att licensen kommer att beviljas
under tredje kvartalet.
Malmkrossning för lakning har påbörjats redan i april och bolaget planerar att fortsätta med
malmbrytning, krossning och stapling under andra kvartalet i syfte att minimera effekten av
en fördröjd cyanidanvändning på produktionsresultatet för 2011.

Solcocon
32 kg (0 kg) guld har producerats vid Solcocons lakningsanläggning under första kvartalet
2011. Guldproduktionen härrör från bevattning av högar staplade under brytningssäsongen
2010.
Solcocons lakningsanläggning har tidigare varit en säsongsbetonad verksamhet som brukade
läggas i malpåse varje vinter. Efter ombyggnaden som gjordes under 2010, har Solcocons
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anläggning varit i drift non-stop under vintern 2010-2011. Resultatet från första kvartalet
2011 har visat att anläggningen fungerade med bra resultat under vintern, men eftersom
malmstapling alltid är en säsongsbetonad verksamhet som inte förekommer under
vinterperioden, sjunker produktionen vintertid efterhand som högarna blir utarmade.
Totalt har 18 MSEK investerats i gruv- och transportutrustning vid Solcocon under
rapportperioden. Förutom att ersätta utslitna maskiner, kommer investeringarna att bidra till
att minska produktionskostnaderna vid Solcocon genom att kostsamma leasingavtal kan
avslutas.
Gold Borzya
Totalt har 12 MSEK investerats i gruvutrustning på Gold Borzya under första kvartalet 2011.
Den nya utrustningen kommer huvudsakligen att eliminera behovet av leasingutrustning på
Gold Borzya under gruvsäsongen 2011 och bidrar på så sätt till minskade produktionskostnader. I övrigt har anställning av säsongspersonal och förberedelser på plats för borrning
och sprängning påbörjats i mars.
Artelj Lena
Ett samarbetsavtal med Sibirskoe Zoloto, ett specialiserat alluvialt gruvbolag, undertecknades
i februari 2011 och enligt avtalet har partnern garanterat en kreditfacilitet om 150 MRUB
eller 33 MSEK till Artelj Lena, som delvis kommer att användas för uppgradering av
utrustningen och prospektering under 2011.
Partnern kommer även att ansvara för gruvdriften och täcka produktionskostnaderna under
2011 i utbyte mot 85% av Arelj Lenas intäkter, vilket innebär att Central Asia Gold har
tillförsäkrat sig en marginal om 15%
på produktionen hos Artelj Lena. Under
rapportperioden har anställning av säsongspersonal och förberedelser av utrustning samt
mobilisering (transport av bränsle, utrustning, material samt personal till avlägsna gruvor) ägt
rum.
Prospekteringsverksamhet
Geokemiska utvärderingar
Under första kvartalet 2011 har ett antal geometriska prover samlats på företagets
licensområden och skickats till Alex Stewart Geochemical i Moskva för utvärdering.
Licensområde

Totalt prover

Utvärderat per maj 2011

Totalt %

Staroverinskaya

18 241

7 286

40%

Tardan

16 200

12 018

74%

Uzhunzhul

5 656

5 656

100%

Totalt

40 097

24 960

62%

Staroverenskaya fältet
Under första kvartalet har TEO och Reservrapport för Kozlovskoefyndigheten slutförts och
anläggningsarbeten på Kozlovskoefyndigheten har inletts och beräknas kunna slutföras under
andra kvartalet. Expertundersökningen och tillståndsförfarandet för gruvdrift på Kozlovskoe
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kommer att ta ett antal månader i anspråk ochupparbetning av Kozlovskoes höghaltiga
malmer vid Solcocon kommer inte att ske under 2011, men kommer att bidra avsevärt till
Solcocons guldproduktion under 2012.
Resultat av laboratorietester på Bogomolovskoes och Kozlovskoes sulfidmalmer har
inkommit i april. Testerna visar att biologisk lakning av sulfidmalmer från båda fyndigheterna
kan användas för att oxidera guldförande mineraler och öka återvinningen av guld genom
cyanidlakning. Ytterligare forskning kommer att krävas för att optimera den biologiska
lakningsprocessen för Bogomolovskoes och Kozlovskoes malmer och ge rekommendationer
till pilotstudier. I mars har prospektering påbörjats vid förlängningar av Podgornoe för att
utöka lakningsbara reserver till Solcoconanläggningen.
Tardanfyndigheten och Uzhunzhul
Under första kvartalet har geokemiska provanalyser och databearbetning för Tardanfältet och
Uzhunzhul fortsatt. Detta arbete kommer att färdigställas för båda licensområdena till slutet
av andra kvartalet.
Kara-Beldyr
Projektering av borrprogram (50 x 50 m rutnät), kartor och sektioner och databas för
blockmodellering pågår för Kara Beldyr fyndigheten och metallurgiska prover har inlämnats
till SGS Lab i Tjita.

Intäkter, resultat och finansiell ställning
Koncernens resultat
För perioden januari – mars 2011 uppgår koncernens nettoresultat efter skatt och
minoritetsandelar till – 11 098 TSEK (- 5 380 TSEK) vilket motsvarar 0,69 kronor per aktie (3,05 kronor).
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 14 710 TSEK (16 095 TSEK). Totalt
såldes 52 kg (63 kg) guld under perioden. Mängden producerat guld under tremånadsperioden
2011 var 52 kg (68 kg). Därutöver har 35 kg uppsamlats som halvfabrikat inför den
avslutande lakningsprocessen vid anläggningen i Tardan vid utgången av rapportperioden.
Koncerns rörelsekostnader under rapportperioden uppgick till TSEK -44 839 (-36 743
TSEK). Förändringen i lager av färdiga varor uppgick till 17 143 TSEK (11 298 TSEK) under
rapportperioden. Ökningen i rörelsekostnader är en effekt av den ökade aktiviteten i
produktionsprocessen där Solcoconanläggningen varit i produktion under första kvartalet
2011, vilket den inte var 2010 och där omfattande förberedelsearbeten utförts vid Tardan i
syfte att vara förbereda för produktion så snart cyanidtillståndet beviljas och därmed minska
effekten av förseningen i tillståndet på årets produktionsresultat.
Under första kvartalet 2010 hade Solcocon 21 personer anställda, mot en personalstyrka på
177 anställda under första kvartalet 2011, vilket ökade lönekostnaderna med 3.3 MSEK.
Utöver återstarten av Solcocon-lakningsanläggningen har en ökning av bränslekostnader med
15% bidragit till ökningen av rörelsekostnaderna under första kvartalet. Den förändring av
lönepolitiken i Artelj Lena som skedde från och med kvartal 2 2010 har också påverkat
personalkostnaderna. Under tidigare år har endast en mindre del av ersättningen utgjorts av
fast lön som utbetalats löpande under året, huvuddelen av ersättningen har varit
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resultatbaserad och har slutbetalats och kostnadsförts vid slutet av året baserat på
verksamhetens utfall. Medan i det nya systemet ingår också fast lön. Denna förändring
resulterade i 2.4 MSEK i ökade lönekostnader under årets första kvartal. Förändringen i
lönepolitik hade ingen inverkan på helårsresultatet.
Varulagret ökade kraftigt under första kvartalet på grund av inköp av bränsle och reservdelar
inför produktionssäsongen och förberedande arbeten på den nya fabriken i Tardan, såsom
sprängarbeten, malmkrossning och stapling.
Under rapportperioden aktiverades 2 239 TSEK (2 712 TSEK) av prospekteringskostnader.
Finansiella poster netto uppgick till -1 206 TSEK (9 310 TSEK). Under första kvartalet 2010
hade CAG:s ryska dotterbolag en väsentlig finansiering genom lån nominerade i USD. Därför
är merparten av de finansiella intäkterna hänförliga till kursvinster orsakade av förändringar i
växelkursen RUB/USD. Det fanns inga väsentliga valutakursförändringar under första
kvartalet 2011.
Skatten för rapportperioden blev 615 TSEK (- 8 226 TSEK). Den hänför sig till först och
främst till förändringar i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. Under 2010 uppnådde
dotterbolaget GRE-324 ett skattepliktigt resultat, vilket gav bolaget möjlighet att använda
förlustavdrag från tidigare år. Skattekostnaden för jämförelseperioden orsakades av att den
uppskjutna skatten därmed minskats.
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tremånadersperioden var -2 TSEK
(-108 TSEK). Denna avser dotterbolaget Artelj Lena.

Investeringar, likviditet och finansiering
Under första kvartalet 2011 har investeringar om totalt 58 MSEK gjorts (1 MSEK).
I juli 2010 ingick Tardan och Svyaz-bank ett avtal om en kredit uppgående till 500 MRUR
eller 112 MSEK för finansiering av lakningsanläggningen vid Tardanfyndigheten
(konstruktion, inköp av utrustning och drifttagning). Krediten har utnyttjats från juli 2010 till
mars 2011 och återbetalningen av krediten ska äga rum från augusti 2011 tills mars 2012. Den
årliga räntan är 12%.
I december 2010 har GRE 324 tecknat ett nytt låneavtal med Svyaz-Bank som tillförsäkrar
bolaget en kredit på 300 MRUB eller 67 MSEK till 12% årsränta. 200 MRUB eller 44 MSEK
av de 300 MRUB kommer att investeras i utrustning för Rudtechnology (Solcocon) och Gold
Borzya som gör det möjligt att bygga ut och förbättra produktionstillgångarna. Resterande
100 MRUB eller 22 MSEK kommer att investeras i rörelsekapital under vårsäsongen och
förarbeten för gruvdriften.
I februari 2011 har Artelj Lena tecknat ett låneavtal på 150 MRUB eller 33 MSEK med ATB
bank. Den årliga räntan är 12,5%.
I april 2011 har Golden Impala Ltd, ett bolag kontrollerat av CAG:s majoritetsägare Preston
Haskell, lämnat ett kortfristigt lån till Central Asia Gold AB uppgående till 3,6 MUSD till
16% årsränta, som ytterligare kommer att förstärka CAG ABs kortsiktiga behov av
rörelsekapital. Lånet förfaller till betalning i september 2012.
Vid utgången av rapportperioden uppgick koncernens likvida medel till 9 256 TSEK (5 056
TSEK).
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Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 803 (529). Per slutet av mars
2011 var antalet anställda i koncernen 954 (651). Den betydande ökningen av antalet
anställda beror på återstarten av Solcocon lakningsanläggningen under andra kvartalet 2010
(ytterligare 150 anställda) och av den nya lakningsanläggningen i Tardan (ytterligare 165
anställda).
Utgivna aktier
Antalet utgivna aktier uppgår för närvarande till 16 016 987 (17 765 313).
Aktiekapitalet utgörs lägst av 150 000 TSEK och högst av 600 000 TSEK.
Aktiens kvotvärde är 11,25 SEK, och varje aktie har en röst.
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 – mars 2011 blev 57 TSEK (-1 226 TSEK).
Moderbolagets kassa uppgick till 1 512 TSEK (823 TSEK) per slutet av mars 2011.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Registrering av guldreserver i Kozlovskoe
Reservkommissionen för Zabaikalskregionen (TKZ) har hos Statliga Reservregistret godkänt
och registrerat 2,3 ton C1 och 6,8 ton C2 guldreserver, totalt 9,1 ton C1 + C2 reserver i
Kozlovskoe-fyndigheten i maj 2011.
Försäljning av aktier i Artelj Lena
Med beaktande av CAG:s malmorienterade profil utgör Artelj Lena inte ett strategiskt
innehav för koncernens kärnverksamhet och har inte har en roll i CAG:s långsiktiga strategi. I
april 2011 förvärvade Sibirskoe Zoloto, som fungerat som partner sedan februari 2011, 30%
av aktierna i LLC Artelj Lena från LLC Tardan Gold för 30 MRUB eller6 700 TSEK.
Omstrukturering av ett lån till Tardan
Den 19 maj 2011 har kreditutskottet i AKB Svyaz Bank godkänt en ny återbetalningsplan för
återbetalning av lånet till Tardan Gold. Amorteringen av lånet kommer att ske från augusti
2011 till mars 2012. 170 MRUB eller 38 MSEK av 500 MRUB eller 112 MSEK kommer att
återbetalas under 2012.
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Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold avser perioden januari – juni 2011. Den kommer att
publiceras den 18 augusti 2011. Därpå följande rapportdatum är den 17 november 2011 då
niomånadersrapporten publiceras.
Årsstämma
31 maj 2011
Halvårsrapport 2011 (jan - jun) 18 augusti 2011
Kvartal 1-3 2011 (jan - sept) 17 november 2011

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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Redovisningsprinciper
Koncernen
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen för 2010.
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 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens
resultat- eller balansräkningar.
Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen.
Dessutom tillämpar moderbolaget RFR 2.3 “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 21 i årsredovisningen för verksamhetsåret
2010 (svensk version). Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande
är:
1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt
intäkterna för guldproducerande företag.
2) Valuta risker: Central Asia Golds verksamhet och rapportering påverkas av guld
priset i USD produktionskostnader i Rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i
växelkurserna kan få stor påverkan på både lokal operationella resultatet och värdet i
SEK rapporterade resultatet.
3) Politiska risker: Central Asia Gold agerar i dagsläget i ett enda land i Centralasien,
nämligen i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situation är ej
lika stabil som i Västeuropa.
4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de
senaste åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett
guldbolag.
5) 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.
6) 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.
7) Legal risk: CAG AB:s dotterföretag Artelj Lena LLC är inblandat i diverse tvister,
med en grupp tidigare medlemmar av arbetarkollektivet Artelj Lena innan det
omvandlades från producentkollektiv till bolag (LLC). Frågeställningen avser
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perioden innan CAG AB förvärvade Artelj Lena LLC. Frågan är komplicerad då
ärendet avser numera icke existerande juridisk person, Arbetarkollektivet Artelj Lena.
En juridisk person reorganiserad från arbetarkollektiv till LLC kan inte betraktas som
en legal efterträdare i frågor om medlemskap i kollektivet, det gäller också
överklagande av bolagsstämmans beslut i kollektivet. Högsta skiljedomstolen i
Ryssland har yttrat sig om detta i beslut daterat den 20 augusti 2008 № 10603/08. På
basis av det ovannämnda gör CAG AB:s ledning bedömningen att alla åtal mot Artelj
Lena kanske inte kan klaras i framtiden. CAG AB:s och Artelj Lenas juridiska ombud
vidtar ett omfattande juridiskt arbete som syftar till att minimera effekterna av detta
minoritetsfall. Det finns dock ingen garanti för att inte ytterligare före detta
medlemmar kan försöka få tillbaks sina rättigheter och fortsätter överklaga beslutet.

Närståendetransaktioner
I april 2011 utgav Golden Impala Ltd., ett företag som kontrolleras av den största aktieägaren
Preston Haskell, en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD och en årlig ränta på 16% till
CAG AB. Syftet med krediten är att tjäna CAG ABs korttidsbehov av rörelsekapital.
Förfallodagen för kreditfaciliteten är september 2012.
Denna delårsrapport har inte granskats 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 23 maj 2011
Central Asia Gold AB (publ)
Lars Guldstand
Styrelseordförande

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Preston Haskell
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,
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81
email: lars.guldstrand@centralasiagold.se
Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 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 maj 2011 omfatta knappt 1 042 000 troy ounce
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(1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 32 ton).
Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX
Nordic Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold
Fondkommission är Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller
www.mangold.se.
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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