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Kort beskrivning av Kopylovskoye AB koncernen inför ett beslut av en 

extra bolagsstämma den 22 december 2008 i Central Asia Gold AB om att 

dela ut dotterbolaget till de egna aktieägarna 

 

 
 

Koncernstruktur 

Koncernen består av det svenska moderbolaget Kopylovskoye AB samt det till 100% ägda 

ryska dotterbolaget OOO Kopylovsky. Detta är ett limited liability company, vilket i Ryssland 

betecknas med bokstäverna ”OOO”. Därtill håller Kopylovskoye AB på att förvärva licensen 

till gruvprojektet Kavkaz, som ligger strax intill Kopylovskoye-fyndigheten. Kavkaz-licensen 

har inom Central Asia Gold-koncernen först förts över till ett nybildat dotterbolag, OOO 

Kavkaz Gold. Detta bolag kommer inom koncernen att flyttas om och slutligen hamna hos 

och ägas fullt ut av Kopylovskoye AB.  

 

 

Bakgrund till koncernbildningen och de senaste ägarförändringarna 

Kopylovskoye AB grundades den 14 februari 2007 av det svenska publika gruvbolaget 

Central Asia Gold AB (publ). Bakgrunden var att Central Asia Gold AB bestämt sig för att ta 

in minoritetsinvestorer i sitt ryska dotterdotterbolag OOO Kopylovsky, som äger en mycket 

stor guldfyndighet i Bodaibo-distriketet i Irkutskregionen (Ryssland). För detta ändamål 

önskade de nya minoritetsinvestorerna att legalt få investera i ett svenskt moderbolag. 

 

Koncernbildningen inleddes i augusti 2007 genom att Kopylovskoye AB via en kedja av 

transaktioner övertog 100% av ägandet till det ryska bolaget OOO Kopylovsky. Säljaren var 

Central Asia Gold ABs ryska dotterbolag OOO Tardan Gold. Som ett led i överlåtelsekedjan 

mellan Central Asia Gold AB och OOO Tardan Gold fick Central Asia Gold AB bl a överta 

en fordran på OOO Kopylovsky om 106 638 TSEK. Denna fordran blev under hösten 2007 

föremål för en kvittningsemission. Därefter genomfördes under hösten 2007 två stycken 

kontanta nyemissioner om totalt 70 miljoner SEK till gruppen av externa investorer.  Netto 

efter transaktionskostnader erhöll Kopylovskoye AB därigenom 65 505 TSEK. De externa 

investorerna fick därigenom en ägarandel om 25% i Kopylovskoye AB. Teckningspriset per 

aktie blev då 320 SEK.  

 

Den kontanta nyemissionslikviden har använts för att finansiera ett omfattande 

utvärderingsprogram under 2007 och 2008. I samband med beslutet av CAGs styrelse i 

november 2008 att föreslå ett samgående med den ryska gruvkoncernen New Mining 

Company (”NMC”) beslöts även att sälja av ytterligare 12,5% av Kopylovskoye AB till de 

externa investorerna. Priset denna gång blev 10 MSEK för posten som motsvarade 125 000 

aktier. Försäljningspriset blev då 80 SEK per aktie.  

 

Styrelse och ledning 

Styrelsen för Kopylovskoye AB består idag av fyra ledamöter. Från Central Asia Gold AB 

ingår Torbjörn Ranta och Michail Malyarenko. Därtill ingår de externa investorerna Ulrika 

Hagdahl och Joakim Christiansson. Torbjörn Ranta är tillförordnad VD och styrelse-

ordförande. På en extra bolagsstämma i Kopylovskoye AB den 15 december kommer Michail 

Malyarenko att avgå ur styrelsen på grund av tidsbrist, då han är engagerad i en mängd andra 

verksamheter. Han kommer att ersättas av Mikhail Damrin, idag chef för Central Asia Gold 

ABs Moskva-kontor. Mikhail Damrin kommer också att tillträda som VD för Kopylovskoye 
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AB. Mikhail är väl insatt i Kopylovskoye ABs affärer och är 36 år gammal. Han har tidigare, 

sedan slutet av 1990-talet, i olika perioder arbetat bl a för de i Sverige noterade bolagen 

Vostok Nafta Investment och Westsiberian Resources innan han 2007 tillträdde sin position i 

CAG. Mikhail är utbildad i Moskva och har också en MBA från Cranfield University i 

England.  

 

 

Verksamhet 

Kopylovskoye AB är alltså ett svenskt gruvbolag som sysslar med geologisk utvärdering av 

den s k Kopylovskoye-fyndigheten i Irkutsk-regionen i östra Sibirien. Fyndigheten som 

innehåller guld upptäcktes redan på 1970-talet av de sovjetiska geologiska myndigheterna, 

och har blivit föremål för utvärdering under olika tidsperioder. Fyndigheten kom sedermera 

att ägas av en rysk geolog som dock avled. Hans barn och änka bedömde att projektet var för 

stort att utveckla för dem, och sålde det därför 2006 till Central Asia Gold-koncernen.  

 

Efter ett nytt arbetsprogram under tiden 2000 – 2004 fastställde de ryska geologiska 

myndigheterna guldreserver i kategorierna C1 och C2 (bevisade och sannolika) uppgående till 

drygt 7 ton eller 240 000 uns (oz). Den intressanta potentialen i projektet kommer sig dock av 

att guldreserverna endast kunde fastställas till ett djup om drygt 30 m. Detta skedde genom s k 

volymprovning genom att stora mängder ytliga malmmängder, flera tusentals ton, processades 

i existerande processanläggningar i projektets närhet. Därvid fastställdes tillfredställande 

guldhalter om drygt 3 g per ton i malmen, vilka är typiska för regionen. Denna 

provtagningsmetod kan dock inte gå ner på djupet.  

 

Samtidigt hade redan under sovjetisk tid med s k diamantborrning påvisats att guldet även 

förekommer på stora djup, men därvid kunde inte rättvisande guldhalter uppmätas. Ej heller 

avgränsades malmkropparna i längdriktningen. Den nuvarande fastställda storleken på 

malmkroppen är ungefär 300 m i längdriktningen, 50 m på bredden och 30 m på djupet. 

Själva licensblocket är 3 km långt och Kopylovskoye ABs geologer bedömer att 

malmkroppen sträcker ut sig såväl i längd- som djupriktningarna. Därmed kan guldreserverna 

komma att visa sig vara mycket stora. Potentiellt kan fyndigheten därmed vara av världsklass. 

Enligt vad som beskrivs närmare nedan ligger alltså projektet i närheten av världens näst 

största kända guldfyndighet, Suchoj Log. Hela Bodaibo-regionen är i övrigt en av de stora 

ryska regionerna i fråga om guldproduktion. Historiskt uppges omkring 1 500 ton guld ha 

producerats från Bodaibo, till helt övervägande del hittills genom s k alluvialt guld. 

 

Det nya utvärderingsprogrammet inleddes redan under hösten 2007. Arbetet bedrivs såväl av 

egna anställda geologer och andra specialister som av uppdragstagare. Under hösten 2007 

skedde mycket förberedande arbete, speciellt i avseende på all nödvändig 

projektdokumentation. Därtill samlades all relevant historisk information in och 

digitaliserades i företagets databas. Samtidigt graderades de mycket rudimentära byggnaderna 

på fyndigheten upp för att personalen skall kunna bo och arbeta där året runt och dygnet runt i 

den periodvis stränga kylan. 

 

Arbetet under 2008 på Kopylovskoye-licensen 

Faktiskt arbete på fältet inleddes under hösten 2007 och har i år 2008 fortgått till höstmåna-

derna till dess att snön återigen täckte marken. Under denna period grävdes totalt 20 stycken 

prospekteringsdiken med en längd om 3 800 m som övertvärar licensblocket på bägge sidor 

om den fastställda malmkroppen i en total utsträckning om ca 1,5 km. Under 9-

månadersperioden 2008 har genomförts mer än 2 600 m kärnborrning, nära 3 000 m 
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pneumatisk borrning samt har tagits omkring 2 900 ytprover. I företagets provtagningsenhet 

har mer än 3 000 olika prover processats varav huvuddelen har analyserats i två externa 

laboratorier.  Proverna hänför sig i huvudsak till två prospekteringslinjer belägna på den 

västra gränsen av och till öster om den fastställda malmkroppen. 

 

Prospekteringslinjen 328 är belägen omkring 180 m öster om kanten av malmkroppen. 

Markprover tagna ur ytdiket där visar ett guldmineraliserat intervall på ytan med en bredd om 

26 m. Snitthalten i ett 5 m brett intervall är omkring 3 g/t och i en 10 m brett intervall omkring 

2 g/t. I hela det 26 m breda intervallet är snitthalten omkring 0.8 g/t.   

 

Prospekteringslinjen 316 är belägen på den västra gränsen av malmkroppen. Här påvisades ett 

guldmineraliserat intervall om 48 m med såväl höghaltiga som låghaltiga partier. Snitthalten i 

hela intervallet var enligt provtagningarna drygt 0.6 g/t Ett 8 m brett intervall har en snitthalt 

av omkring 2 g/t. 

 

De så långt erhållna provsvaren antyder att den guldmineraliserade zonen fortsätter på ytan 

österut från gränsen av den fastställda malmkroppen. Om guldhalterna på djupet kan 

ingenting bestämt sägas förrän mer prover från borrning blir tillgängliga. Som ovan sagts kan 

traditionell kärnborrning påvisa närvaro av guld på djupet men inte helt rättvisa halter. 

Kärnborrhål 509 har borrats i 45 graders vinkel på en plats 100 m öster om gränsen för den 

fastställda malmkroppen. Borrhålet är 250 m långt. Det har påvisat ett 79 m brett 

guldmineraliserat intervall med en snitthalt om 0.2 g/t. Därmed kan ses att 

guldmineraliseringen även finns på djupet öster om den fastställda malmkroppen. 

 

En internationell konsult, som är prospekteringsgeolog och som under mitten av nittiotalet 

arbetade ett par år i Bodaibo-regionen, besökte på uppdrag av Central Asia Gold fältet i slutet 

av oktober 2008. Hans tidigare uppdrag i Irkutsk bestod främst i att utvärdera den gigantiska 

Suchoj Log-fyndigheten, vilken är belägen norr om Kopylovskoye. Suchoj Log anses vara 

världens näst största guldfyndighet. Konsultens åsikt är att guldet i Kopylovskoye har samma 

ursprung, d v s strukturella förklaring, som det i Suchoj Log. Detta garanterar naturligtvis inte 

att det blir lönsamt att utvinna guldet, men är en god indikation på projektets potential. 

Styrelsen för Kopylovskoye AB kommer under tidiga 2009 att med hjälp av geologiska 

rådgivare bestämma hur prospekteringsprogrammet på Kopylovskoye-fyndigheten och för 

den delen på övriga av bolaget ägda licenser skall bedrivas framgent. 

 

Prodolny-licensen 

 I april 2008 bjöd Kopylovskoye AB på licensblocket ”Prodolny”. Detta är beläget i närheten 

av Kopylovskoye-blocket.  Prodolny-blocket har en yta om 141 km2 och innehåller en mängd 

guldförekomster. Prodolny-blocket anses enligt auktionsmaterialet i dagsläget innehålla ca 18 

ton (578 000 oz) guldmineraltillgångar enligt ryska geologiska standards.  Endast begränsat 

geologiskt arbete har dock bedrivits där. 

Licensen omfattar såväl rätten till prospektering och utvärdering som senare rätten att 

producera guld.  

 

Kavkaz-licensen (OOO Kavkaz Gold) 

Den historiska analysen var att Kavkaz-fyndigheten, som är belägen alldeles intill Prodolny- 

och Kopylovskoye-licenserna,  innehöll relativt höggradiga men begränsade guldreserver 

knutna till kvartsgångar med en mäktighet om någon meter. Central Asia Golds 

geologiavdelning har hela tiden bedömt att de historiska uppgifterna underskattade 

fyndigheten då den gamla datainsamlingen förbisett mycket av det grovkorniga guldet i 
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marken. Under 2007 insamlades nya data på ytan främst via ytdiken. Dessa data analyserades 

därefter och utvisar att guldet på fyndigheten inte endast förekommer i kvartsgångar utan även 

i sidoberget. I ytdikena har malmzonen en bredd om upp till 45 meter istället för någon 

enstaka meter. Detta förändrar bilden av Kavkaz-fyndigheten radikalt och får den att likna 

Central Asia Golds Kopylovskoye-fyndighet. Denna licens ägdes tidigare av Central Asia 

Golds dotterbolag OOO Artelj Lena, men har nu alltså förts över till ett nytt dotterbolag, OOO 

Kavkaz Gold,  som i slutänden kommer att ägas av Kopylovskoye AB. 

 

Utdelningsförslaget från CAGs styrelse 

Som nämnts ovan föreslår styrelsen i CAG att de i nuläget ägda 62,5% av Kopylovskoye AB 

delas ut till aktieägarna i CAG. Beslutet måste godkännas av en extra bolagsstämma i CAG 

AB som kommer att avhållas den 22 december 2008. Före utdelningen kommer en split 849:1 

att äga rum i Kopylovskoye AB så att antalet aktier ökar till 849 000 000. Därefter kommer 

det, efter en viss ökning av antalet utestående aktier i CAG, att göras en utdelning 1:1 (en 

Kopylovskoye AB-aktie för varje befintlig CAG-aktie). Avstämningsdagen kommer att vara 

30 december 2008. Sista dag för handel i CAG-aktien med rätt till utdelning blir den 22 

december. Första dag för handel i CAG-aktien utan rätt till utdelning blir därmed den 23 

december 2008. Utdelningen beräknas därefter sändas ut av VPC AB den 5 januari 2009. Den 

föreslagna utdelningen förväntas följa de så kallade ”Lex Asea”-kriterierna vilket innebär att 

den i så fall kommer att vara skattefri för dem som erhåller aktier. Det bedöms idag att 

Kopylovskoye AB i framtiden skall noteras på lämplig marknadsplats.  Anvisningar för hur 

utdelningen skall deklareras med avseende på CAG-aktien och erhållna Kopylovskoye-aktier 

kommer under våren 2009 att publiceras på CAGs hemsida på internet. Spliten 849:1 

genomförs för att underlätta en jämn utdelning. Därefter kommer under 2009 en omvänd split 

att ske så att ett välavvägt antal aktier blir utestående. 

 

Ersättningen för de ovan nämnda 12,5 % av aktierna var 10 MSEK. Samtidigt har CAG AB 

enligt ovan sålt in den till Kopylovskoye- och Prodolnylicenserna angränsande Kavkaz-

fyndigheten belägen i bolaget OOO Kavkaz Gold till Kopylovskoye AB. Ersättningen för 

OOO Kavkaz Gold uppgår till motsvarande ca 2 MUSD och betalas genom att tar över en 

skuld från CAG AB på motsvarande belopp. På så vis påverkas inte Kopylovskoye AB-

koncernens likviditet av detta förvärv och samtliga CAG-koncernens gruvlicenser i Bodaibo-

distriktet samlas under ett bolag. 

 

Styrelsen för Centrala Asia Gold ser per slutet av det tredje kvartalet ingen anledning att göra 

några nedskrivningar av Kopylovskoye ABs projekt då de geologiska resultaten hittills är 

förhållandevis lovande. Inte heller styrelsen för Kopylovskoye AB ser någon anledning att 

göra nedskrivningar i detta avseende vid nämnd tidpunkt.  

 

Finansiell översikt 

Nedan översikt visar resultat- och balansräkningar för Kopylovskoye AB-koncernen under 9 

månader 2008 samt för helåret 2007. Helårssiffrorna för 2007 är reviderade och fastställda av 

årsstämman 2008. Delårsperioden är inte reviderad. Därtill presenteras proforma siffror för 9 

månader 2008. Då koncernbildningen i realiteten uppstod under hösten 2007 är det ej 

meningsfullt att redogöra för resultat- och balansräkningar för 9 månader 2007. 

Antagandena bakom de proformerade siffrorna är då att CAG AB har delat ut samtliga aktier i 

Bolaget samt att OOO Kavkaz Gold och skulden om ca 2 MUSD har överförts. Därtill 

antages att spliten om 849:1 har genomförts.  
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Kopylovskoye AB

org nr 556723-6335 Proforma

RESULTATRÄKNING (KONCERNEN) 9 månader 9 månader 12 månader **)

2008-01-01 2008-01-01 2007-01-01

(alla belopp i TSEK)  -2008-09-30  -2008-09-30  -2007-09-30

Nettoomsättning 

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen räkning 28 860 28 860 13 588

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor *)

Övriga intäkter 151 151 492

Totala intäkter 29 011 29 011 14 080

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -16 974 -16 974 -6 787

Personalkostnader -8 196 -8 196 -5 436

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstil lgångar -2 408 -2 408 -1 252

-27 578 -27 578 -13 475

Rörelseresultat 1 433 1 433 605

Finansnetto 369 369 -1 490

Resultat efter finansiella poster 1 802 1 802 -885

Skatt på periodens resultat -168 -168 0

Periodens resultat 1 634 1 634 -885

Resultat hänförligt til l moderbolagets aktieägare 1 634 1 634 -885

Minoritetsandel 0 0 0

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,652 0,002 -1,815

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) *) 1,652 0,002 -1,815

Antal aktier vid 1 000 000 849 000 000 875 010

periodens slut

Genomsnittligt antal aktier 988 890 839 567 421 487 505

för perioden

Genomsnittligt antal aktier för perioden 988 890 839 567 421 487 505

med hänsyn till utspädning *)

*) Det fanns t o m november 2008 50 000 utestående teckningsoptioner var och en med ett lösenpris om 320 SEK per option 

motsvarande en ny aktie. De utväxlades sedan mot 50 000 nya teckningsoptioner med ett lösenpris om 120 SEK per aktie.

Efter spliten 849:1 kommer de att motsvara 42 500 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 0,141 SEK per aktie. 

Då Kopylovskoye AB inte är noterat är det ej meningsfullt att beräkna vinst per aktie efter utspädning.

**)  Kopylovskoye AB bildades i februari 2007. Dotterbolaget färvärvades dock först under hösten 2007

varför räkenskapsåret 2007 i realiteten endast omfattade ca 4 månader av verksamhet.

Proforma antaganden 2008-09-30

1. CAG har delat ut 62,5% av aktierna i Kopylovskoye AB

2. Kopylovskoye AB har förvärvat OOO Kavkaz för 15 MSEK.

3. CAG har fått 10 MSEK som likvid för de sålda 12,5% av Kopylovskoye AB. 

4. CAG har överfört en skuld om 15 MSEK till Kopylovskoye AB som betalning för OOO Kavkaz.

5. Aktierna i Kopylovskoye AB har splittats 849:1.
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Kopylovskoye AB

org nr 556723-6335

KONCERNBALANSRÄKNING Proforma

(Alla belopp i TSEK) 2008-09-30 2008-09-30 2007-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 129 527 144 465 100 667

Materiella anläggningstillgångar 44 890 44 890 44 861

Finansiella anläggningstillgångar 10 512 10 512 3 569

Summa anläggningstillgångar 184 928 199 867 149 097

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 509 509 871

Kortfristiga fordringar 20 047 5 109 29 875

Kassa och bank 18 261 18 261 46 026

Summa omsättningstillgångar 38 817 23 879 76 772

SUMMA TILLGÅNGAR 223 746 223 746 225 869

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 174 382 174 382 172 405

Minoritetsintresse

Långfristiga skulder 31 598 31 598 24 696

Kortfristiga skulder 17 766 17 766 28 768

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 223 746 223 746 225 869

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 50 50 50

Anläggningstillgångar

ANSVARSFÖRBINDELSER

Proforma antaganden 2008-09-30

1. CAG har delat ut 62,5% av aktierna i Kopylovskoye AB

2. Kopylovskoye AB har förvärvat OOO Kavkaz för 15 MSEK.

3. CAG har fått 10 MSEK som likvid för de sålda 12,5% av Kopylovskoye AB. 

4. CAG har överfört en skuld om 15 MSEK till Kopylovskoye AB som betalning för OOO Kavkaz.

5. Aktierna i Kopylovskoye AB har splittats 849:1.
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Kopylovskoye AB Proforma

org nr 556723-6335 9 månader 9 månader 12 månader **)

2008-01-01 2008-01-01 2007-01-01

NYCKELTAL  -2008-09-30  -2008-09-30  -2007-09-30

Koncernen 

Totala intäkter, TSEK 29 011 29 011 13 588

EBITDA, TSEK 3 841 3 841 1 857

Totalt kapital, TSEK 223 746 223 746 225 869

Eget kapital, TSEK 174 382 174 382 172 405

Soliditet (%) 77,9% 77,9% 76,3%

Antal anställda vid periodslutet 54 54 78

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) 1,652 0,002 -1,815

Eget kapital per aktie (SEK) *) 174 0,205 197

Räntabilitet på eget kapital (%) 0,94% 0,94% -1,03%

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 %

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 under perioden

Proforma antaganden 2008-09-30

1. CAG har delat ut 62,5% av aktierna i Kopylovskoye AB

2. Kopylovskoye AB har förvärvat OOO Kavkaz för 15 MSEK.

3. CAG har fått 10 MSEK som likvid för de sålda 12,5% av Kopylovskoye AB. 

4. CAG har överfört en skuld om 15 MSEK till Kopylovskoye AB som betalning för OOO Kavkaz.

5. Aktierna i Kopylovskoye AB har splittats 849:1.

**)  Kopylovskoye AB bildades i februari 2007. Dotterbolaget färvärvades dock först under hösten 2007

varför räkenskapsåret 2007 i realiteten endast omfattade ca 4 månader av verksamhet.
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Proforma ägarstruktur  

 
De 16 största ägarna i Kopylovskoye AB proforma per 30 september 2008

Antal %

Aktieägare aktier ägarandel

Externa investorer som köpt in sig 2007 - 2008 318 375 000 37,50%

Spencer Energy A/S 66 457 375 7,83%

AB Landå 55 928 572 6,59%

Michail Malyarenko 48 915 947 5,76%

Paal Hveem 40 398 570 4,76%

Benton International Ltd 36 000 000 4,24%

Catella Case 19 305 950 2,27%

Finn Haadem 13 000 000 1,53%

Swedbank Robur funds 10 209 854 1,20%

Bliwfa Livförsäkring 9 475 290 1,12%

Torbjörn Ranta 5 271 428 0,62%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 085 265 0,60%

Familjen Österlin 4 499 940 0,53%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 890 130 0,46%

Gabrielsson Invest AB 3 546 856 0,42%

Hans Andersson 1 978 856 0,23%

Totalt antal aktier tillhöriga de 16 största ägarna 642 339 033 75,66%

Övriga cirka 4 000 aktieägare 206 660 967 24,34%

Totalt antal aktier före utspädning 849 000 000 100,00%

Utestående teckningsoptioner med lösenpris 0,143 SEK per aktie 42 450 000

Totalt antal aktier efter hänsyn till utspädning 891 450 000

Källa: VPC samt Central Asia Gold AB

 
 

Såvitt känt är finns inga konsortialavtal tecknade mellan storägarna. 

 

Styrelsens för CAG AB bedömning 

Kopylovskoye AB är helt klart ett mycket riskfyllt projekt. Det följer av att det handlar om ett 

prospekteringsprojekt i guldsektorn på ett tidigt stadium i Ryssland. Prospektering innebär i 

princip binära utfall. Antingen är det studerade projektet ekonomiskt lönsamt att utveckla eller 

också är detta inte fallet. Att besvara frågan kostar olika mycket pengar beroende på 

projektets karaktär. Om projektet ej är ekonomiskt lönsamt att utveckla är det sannolikt värt 

noll.  

Å andra sidan görs bedömningen att detta projekt har en mycket stor potential. Det med tanke 

på att guldreserver redan är åsatta enligt ryska standards och med tanke på vad CAGs egna 

geologer har erfarit under det senaste året. Tillfrågad extern expertis är också av åsikt att 



 9 

Kopylovskoye-projektet har god potential. Styrelsen bedömer att målet under kommande 12 

månader är att påvisa att den fastställda mineraliseringen på licensblocket fortsätter ned på 

djupet med ekonomiska guldhalter. I så fall torde Kopylovskoye kunna vara ett mycket stort 

guldprojekt. Värdet på projektet torde i så fall komma att öka väsentligt. Det bedöms att det 

kan behövas åtminstone 50 MSEK vid rådande valutakurser för att även på ett enligt västliga 

geologiska standards tillfredställande sätt besvara denna frågeställning. Stor osäkerhet råder 

dock om behövliga belopp. De kan vara både lägre eller större. Under alla omständigheter 

bedöms att en marknadsnotering så småningom blir lämplig att genomföra. Mer information 

kommer löpande att presenteras på Bolagets kommande hemsida på internet, 

www.kopylovskoye.se. Hemsidan planeras att öppnas under det första kvartalet 2009.  

 

Stockholm i december 2008 

 

Styrelsen för Central Asia Gold AB 

 

 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på 

Kopylovskoye ABs (”Kopy”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska 

fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om Kopys 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 

Kopy AB 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 Kopy AB har verksamhet, ii) förändringar i den 

geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Kopy ABs 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 Kopy AB komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. Kopy AB  påtar sig ingen 

ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  

 

 

http://www.kopylovskoye.se/

