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Central Asia Gold AB (publ)
Niomånadersrapport avseende perioden 1 januari – 30
september 2009
(NGM: CAG)
•

Totala intäkter under niomånadersperioden januari – september 2009 uppgick
till 311 146 TSEK (90 605 TSEK). En engångspost, upplösning av negativ
goodwill, om 201 262 TSEK (0 SEK) är inkluderad i intäkterna för
rapportperioden och hänför sig till det första kvartalet 2009.

•

För kvartalet juli- september 2009 uppgick de totala intäkterna till 86 837
TSEK (60 346 TSEK).

•

Resultatet efter skatt och minoritet för rapportperioden uppgick till 154 938
TSEK (-16 424 TSEK). Exklusive ovan beskriven negativ goodwill-post är
resultatet för rapportperioden negativt.

•

För det sista kvartalet juli - september 2009 blev resultatet –12 089 TSEK (- 7
078 TSEK).

•

Resultatet per aktie blev 9,086 SEK för rapportperioden (-1,095 SEK). För
kvartalet juli – september 2009 blev resultat per aktie 0,685 SEK (-0,472 SEK).

•

De totala registrerade guldreserverna C1/C2 enligt ryska standards väntas nå
nivån 30 – 35 ton under första halvåret 2010, och uppgår per rapportdagen till
omkring 24 ton.

•

Guldproduktionen under niomånadersperioden uppgick till ca 480 kg (170 kg),
varav 370 kg (145 kg) under det tredje kvartalet.

•

Per slutet av november uppgår den totala guldproduktionen till 645 kg, vilket är
inom intervallet för det reviderade produktionsmålet på 600 - 700 kg för helåret
2009. Bedömningen är att ytterligare ca 25 kg kommer att produceras i Tardan
under resten av året och att 2009 års totala guldproduktion kommer att uppgå
till ungefär 670 kg.

•

Omvänd split 200:1 genomfördes i juli 2009. Det nya antalet utestående aktier är
17 653 125, varav 2 653 125 ordinarie aktier och 15 000 000 BTA (betald tecknad
aktie). En handelspost uppgår numera till 100 aktier.

CAG AB: Delårsrapport för niomånadersperioden januari – september 2009

1

•

Central Asia Gold har ingått ett samarbetsavtal med CIC Mining Resources
Limited. CIC kommer att hjälpa till med uppbyggnaden av infrastruktur samt
att identifiera och utvärdera potentiella förvärvsobjekt både i Kina och
internationellt.

VD-kommentar
Den av styrelsen i “nya” CAG fastställda strategin innebär:
1. Öka bolagets guldtillgångar genom att:
a. Öka de antagna guldreserverna och den långsiktiga produktionen genom
ytterligare prospektering av nuvarande licenser och guldfyndigheter samt
b. Eftersträva förvärvsobjekt avseende reserver och produktion i såväl Ryssland
som i närliggande regioner
2. Öka andelen gruvproduktion för att skapa en stabilare och mer förutsägbar
produktion.
Som tidigare nämnts, var det innevarande årets viktigaste prioriteringar att se över alla
licenser och utveckla en tydlig plan för var och en av dem. Detta arbete bedrivs också med
hjälp av ett av världens ledande konsultföretag inom gruvdriftsindustrin. På kort sikt har vårt
fokus varit att endast producera på licenser där vi var säkra på att generera ett operativt
positivt kassaflöde under 2009. Detta resulterade i att vi också stoppade produktionen på vissa
enheter för att slutföra översynen och utveckla planen för bättre avkastning och en effektivare
användning av framtida investeringar, främst inom gruvproduktion.
Hittills har vi kommit en bra bit på väg med att anpassa verksamheten, analysera och
förbereda företaget för ökad storlek och produktion under 2010. Vi uppnådde det reviderade
produktionsmålet för 2009 på 600-700 kg i slutet av oktober. För helåret bedömer vi att vi
kommer att nå en guldproduktion om cirka 670 kg.
Den nuvarande planen och utvecklingen i korthet:
•

Efter genomgång av Tardan-tillgångarna är vår slutsats att bygga en
lakningsanläggning där, förutsatt att finansieringen lösts. En sådan investering på ca
70 MSEK möjliggör att tillvarata värdet av de nuvarande reserverna genom att
generera ett kassaflöde på i storleksordningen c:a 50-70 MSEK årligen, baserat på det
aktuella guldpriset. En sådan investering förväntas därmed återbetala sig på mycket
kort tid . Detta utesluter inte en framtida utbyggnad av produktionen när ytterligare
reserver i Tardan har godkänts då lakningsanläggningar är relativt lätta att bygga ut.
o Framöver kommer arbetet på Tardanfyndigheten dessutom vara att bedöma
potentialen av området, inklusive ett utvärderingsprogram inriktat på att
studera området och identifiera nya anomalier.

•

På Staroverinskaya-blocket, ett område på 250 kvadratkilometer med tio olika
malmkroppar har vi totalt 30 ton av P1 guldmineraltillgångar baserat på det utförda
prospekteringsarbetet. Detta är naturligtvis i ett mycket tidigt skede av
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prospekteringsarbetet men beaktat den stora ytan och antalet malmkroppar borde
förutsättningar finnas att över tiden kunna uppgradera några av dessa 30 ton till
ytterligare reserver.
o På Kozlovskoyefyndigheten har vi genomfört en förberedande geologisk
studie för reservberäkning som baseras
på ett
genomfört
prospekteringsprogram som visar på 9,5 ton av guldreserver, enligt den ryska
mineralreservkommittén (TKZ). Vi bedömer att dessa kommer att godkännas
av den ryska mineralreservkommittén under första halvåret 2010 och därmed
kunna addera det till bolagets reserver.
o

På Solcocons lakningsanläggning kommer vi att installera ny kross- och
sorteringsutrustning för att förbättra tekniken för framtagande av malmer.
Produktionen på fabriken skall påbörjas igen och processa Bogomolovskoye
samt Kozlovskoye oxiderade malmer. Nuvarande indikation är att detta bör
addera ytterligare guldproduktion om c:a 300 kg årligen, de kommande 3
åren.

Dessutom har vi också de attraktiva tillgångarna i Kara-Beldyr, i samarbete med det
kanadensiska företaget Centerra Gold.
Med detta vill jag säga att vi bara påbörjat vår resa. Vi har en tydlig strategi och vi har de
resurser som krävs för att genomföra den. Året 2009 har varit något av ett ”mellanår” då vi
har använt vår tid till att säkerställa och utvärdera vår teknologi för att optimera vår
guldutvinning. Vi har därmed skapat en stark plattform för att gå vidare.
Vi har också nyligen ingått ett avtal med CIC Mining Resources Limited, ett ledande
kinesiskt bolag som investerar i gruvsektorn. CIC har nära relationer med ett stort antal
guldgruveverksamheter både i Kina och internationellt och därigenom också ett stort antal
affärsmöjligheter för sina partners. CIC kan även bistå vid uppbyggnaden av ny produktion
och infrastruktur. För oss innebär detta att vi kommer att ha en stark partner med
guldtillgångar på en betydande guldmarknad och att vi därigenom har möjlighet att utöka
CAGs verksamhet betydligt och därigenom även minska företags- och landrisken.
Sammanfattningsvis har vi skapat ett nytt CAG med fokus på investerarperspektivet. Genom
att fokusera på vår kärnverksamhet, gruvproduktion, och genom att ingå i nya strategiska
samarbeten så har vi möjlighet att öka vår guldproduktion på kort sikt för att bygga en bas för
en stabil och konstant produktion.
Preston Haskell, verkställande direktör

Bakgrund
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien
i Ryssland. CAG 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 NMCbolagen, 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 av åtta dotterbolag i Ryssland,
varav ett är vilande. De ryska dotterbolagen är alla av typen limited liability company
(”OOO”). Vidare äger dotterbolagen tre dotterdotterbolag i Ryssland. Verksamheten omfattar
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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 september 2009
innehålla netto omkring 730 000 troy uns (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 30 september 2009 ca 4 475.

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 samt även 500 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar
till teckning av en ny aktie i CAG AB för ett teckningspris om 40 SEK. 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 niomånadersperioden januari – september 2009 visar koncernen ett nettoresultat efter
skatt och minoritet om 154 938 TSEK (-16 424 TSEK) motsvarande 9,086 SEK per aktie (1,095 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 +201 262 TSEK. Utan denna post hade nettoresultatet för
rapportperioden varit negativt. För kvartalet juli - september 2009 blev nettoresultatet -12 089
TSEK (-7 078 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om -0,685 SEK (-0,472SEK).
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 88 918 TSEK (25 751 TSEK). För
kvartalet juli - september 2009 blev guldförsäljningen 76 431 TSEK (17 239 TSEK).
Mängden sålt guld under rapportperioden var 384 kg (150 kg).
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 1 446 TSEK
(18 735 TSEK) avseende främst borr- och transporttjänster utförda av dotterbolaget Tardan
Gold. Bolaget Burservice, som genererade större delen av denna intäkt under föregående år,
har ej utfört några tjänster under innevarande år pga av minskad efterfrågan på borrtjänster
hos externa kunder.

Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 11 254 TSEK
(8 589 TSEK). För det sista kvartalet av rapportperioden blev lagerförändringen 6 047 TSEK
(-2 194 TSEK).
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Under rapportperioden aktiverades 8 266 TSEK (37 530 TSEK) av prospekteringskostnader
på dotterbolagsnivå För det sista kvartalet av rapportperioden blev kapitaliseringen 3 875
TSEK (37 530 TSEK).
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev 141 719 TSEK (96 991
TSEK). För kvartalet juli - september 2009 blev de totala rörelsekostnaderna 96 803 TSEK
(62 682 TSEK)
Netto finansiella poster uppgick till -19 173 TSEK (-12 530 TSEK). för rapportperioden För
kvartalet juli - september 2009 summerade nettot av finansiella poster till -6 541 TSEK (-5
193 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.
Skatteintäkten för rapportperioden blev 4 760 TSEK (2 491 TSEK). För kvartalet juli september 2009 blev skatteintäkten 4 641 TSEK (451 TSEK).
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för niomånadersperioden var 76 TSEK
(0). Denna avser dotterbolaget Artel Lena. För det sista kvartalet blev motsvarande
minoritetsandel 222 TSEK (0).

Gruvproduktion:
Tardan
Bakgrund
Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och
byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004 2007 kompletterats med ny datainsamling. Den första licensen avser ett 3,3 km2 stort område
beläget ca 80 km öst om regionens huvudstad Kyzyl.
Ytterligare en 25-årig prospekterings- och produktionslicens vanns på en publik auktion
under sommaren 2007. Licensblocket är 520 km2 stort och omsluter det första licensområdet.
Det nya området kallas för ”Tardan mining district”. Ett stort antal guldmineraliseringar
identifierades på licensblocket redan under sovjetisk tid, och Central Asia Gold har redan
börjat med utvärderingsarbetet.
Reservstatus
Tardanfyndigheten genomgick under senhösten 2008 en ny reservberäkning hos den ryska
mineralreservkommittén via deras lokala filial (TKZ) i Krasnoyarsk. Guldreserver om ca 8,4
ton (272 000 oz) C1+C2 fastställdes. Beräknad snitthalt av guld i reserverna är omkring 4 g/t.
Inom ramen för ett tidigt produktionsprogram producerades vid Tardan omkring 400 kg guld
under 2007 – 2008.
SRK Consulting har genomfört en teknisk studie av Tardanreserverna sedan mitten av
septmber. I studien ingår 3-d modullering, reservberäkning, provtagning och analyser och en
tekninsk studie av nuvarande och framtida guldutvinning. Utvärderingsprogrammet kommer
att fokusera på de befintliga reserverna men också på att hitta nya anomalier.
Tidplanen för byggandet av den framtida lakningsanläggningen kommer att beslutas av
styrelsen, efter det att SRK har avgett sin slutliga rapport. Lakningsanläggningen på Tardan
kommer att byggas utifrån de nuvarande tillgångarna vilket möjliggör att utvinna de
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existerande reserverna och generera ett kassaflöde tidigt. Detta kommer dock inte utesluta att
en framtida utbyggnad när ytterligare reserver på Tardan har framtagits, då
lakningsanläggningar är relativt lätta att bygga ut. Först kommer det att genomföras en
strategigenomgång av de större guldprojekten i portföljen för att därefter kunna besluta om en
prioriteringsordning. Tardan kommer dock att producera upp till 100 kg guld under 2009.
Styrelsen gör nu en strategigenomgång av den utvidgade CAG-koncernens guldprojekt i
portföljen och kommer därefter besluta om en prioriteringsordning. Tardan kommer dock att
producera upp till 100 kg guld under 2009.

Kara-Beldyr i Tyva:
Detta guldprojekt blev under hösten 2008 föremål för ett joint-ventureavtal med det
kanadensiska guldbolaget Centerra Gold (”Centerra”). Avtalet innebär att Centerra har en
rättighet men ej skyldighet att förvärva upp till 70 % av Kara-Beldyr genom att investera upp
till 6,5 MUSD i projektet under ett antal år. Centerra kommer att vara operatör under tiden då
man köper in sig i projektet. Under det andra halvåret 2008 genomfördes geokemiska och
geofysiska mätningar på Kara-Beldyr. Under det första och andra kvartalen 2009 har ett
grundgående borrprogram omfattande 1700 m genomförts.
Därtill genomfördes under våren och sommaren 2009 ett diamantborrningsprogram med 6 hål
och totalt 900 m diamantborrning. Borrkärnorna har loggats, delats och sänts in för analys,
och provsvaren inväntas. Projektet ser lovade ut så ytterligare ett borrprogram har tagits fram
för att utöka prospekteringen. Planen är att borra ytterligare 3000 m under oktober-december
2009.
Uzhunzhul i Khakassien
Arean på licensområdet omfattar 134 km2 och är belägen i Khakassien i Ryssland. Årets
propsekteringsprogram har inkluderat en geokemisk undersökning av hela
licensområdet..Provtagningar har utförts och 3000 prover har samlats in. Undersökningen
inkluderade också provtagningar, kontroll av ytan och dikesgrävningar. Alla prover är nu
tagna och skickade för analys och detta arbete pågår.

Bogomolovskoye- och Kozlovskoye-fyndigheterna i Tchita-regionen
Dessa två gruvprojekt är belägna på licensblocket ”Staroverinskaya” som tillhör CAGs
dotterbolag GRE-324. Licensen omfattar rätten att bedriva såväl produktion som
prospektering av guld på licensblocket under licensperioden, som sträcker sig fram till 2029.
De två gruvprojekten befinner sig relativt nära varandra. Bogomolovskoye genomgick i slutet
av 2008 en obligatorisk rysk reservgranskning. Som ett resultat registrerades 8,1 ton av
C1/C2 guldreserver. Malmerna på Bogomolovskoye är såväl oxiderade som icke-oxiderade.
En stor del av de ytliga (oxiderade) malmerna på Bogomolovskoye producerades under 2004
– 2008 i den närbelägna lakningsanläggningen som nu igår i CAG via dotterbolaget Solcocon.
Under 2008 blev guldproduktionen från lakningsfabriken 119 kg.
Kozlovskoye-fyndigheten prospekterades på 1960-talet av de sovjetiska geologiska
myndigheterna. På den tiden fastställdes givet då existerande standards och regelverk
omkring 10 ton guldreserver. Den då fastställda genomsnittliga guldhalten var mer än 10 g/t.
Kovzlovskoye skall enligt tidplanen genomgå en ny reservprövning under 2009.
Ett antal ytterligare mineraliseringar har identifierats på licensblocket. CAG har dock mot
bakgrund av kreditåtstramningen i världen och de därmed förenade höga kapitalkostnaderna
beslutat att under 2009 minimera prospekterings- och andra utgifter på Staroverinskaya-
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blocket. Ingen guldproduktion har skett på dessa två fyndigheter under det första nio
månaderna 2009. Under andra halvåret förväntas dock en viss guldproduktion i
lakningsanläggningen. Per den 30 oktober 2009 hade omkring 25 kg guld producerats.

De alluvialt producerande dotterbolagen OOO Artelj Tyva (Tyva), OOO Artelj Lena
(Irkutsk) och OOO Zolotaya Borya (Tchita region)
Artelj Tyva och Artelj Lena tillhörde ”gamla” CAG och har decennier av verksamhet bakom
sig, och deras produktionsprofil är därför fallande. Bägge dessa bolags produktionsområden
är också avlägset belägna i förhållande till de respektive huvudkontoren, vilket medför
utmanande logistikfrågor p.g.a. säsongsmönstret. Dotterbolaget Zolotaya Borziya är ett av de
s k ”NMC-bolagen” och har sin alluviala guldfyndighet belägen på licensblocket
Staroverinskaya. Produktionssäsongen 2009 blir det andra riktiga produktionsåret för detta
bolag.
Då alluviala guld produktion är en högst säsongsbetonad verksamhet (guldproduktionen sker
bara under de den varma perioden maj - oktober) måste förberedelsearbete (såsom
markfriläggning och underhåll av maskiner) ske under de kalla vintermånaderna. Detta kräver
då att rörelsekapital finns tillgängligt under den första delen av året. Normalt ordnas detta via
s.k. guldkrediter i det ryska banksystemet. Som tidigare rapporterats har den djupa globala
finanskrisen resulterat i allvarliga problem för den ryska alluviala guldsektorn att tillgå sådana
krediter i år.
Som ett resultat av detta visar tillgänglig statistik att små och medelstora alluviala ryska
guldproducenter (med produktion som understiger 1000 kg) har producerat omkring 60- 70%
av sina ursprungliga produktionsmål.
För CAG-koncernen innebar det att rörelsekapital fick sökas främst i väst. Omkring 2,5
MUSD i närstående lån och 18,5 MRUB (omkring 0,6 MUSD) från Bank of Moscow kunde
till slut säkras, dock något sent på säsongen, och dessa medel tillsammans med relativt
omfattande leverantörskrediter i Ryssland gjorde det möjligt för CAGs dotterbolag att starta
guldproduktionen i år. Den något sena starten har dock medfört förseningar. Under det tredje
kvartalet 2009 producerades omkring 330 kg guld. Under oktober och november
producerades ytterligare 120 kg alluvialt guld och säsongen kommer att fortsätta till slutet av
oktober som vanligt.
På den positiva sidan kan nämnas att guldpriset har hållits uppe hittills och detta i
kombination med en svag rubel kommer att resultera i en relativt förmånlig kostnads- och
priskomponent i år och de kommande åren
Investeringar, likviditet och finansiering
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar
niomånadersperioden 2009 till 8 280 TSEK (53 415 TSEK).

uppgick

under

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 5 650 TSEK (1404 TSEK) vid slutet av
september 2009.
Finansieringen för den följande tolvmånadersperioden 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.
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
nedskrivningar av dessa.
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Den lägre än planerade produktionsvolymen kompenseras delvis av de ännu så länge högre
guldpriserna och en fördelaktig växelkurs. Netto förväntas dock koncernens operativa
kassaflöde för helåret bli svagt negativt.
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.

Moderbolaget
Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det
stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Det har dock
ingen inkomst annan än intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende
bankinlåning. Nettoresultatet för niomånadersperioden januari – september 2009 blev –5 314
TSEK (-51 743 TSEK). För kvartalet juli – september 2009 var motsvarande resultat – 5 377
TSEK (-44 327 TSEK). Moderbolagets kassa uppgick till 3 952 TSEK (32 280 TSEK) per
den 30 september 2009.
Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt under det första nio månaderna 2009 912 (418). Per
slutet av september 2009 var antalet koncernanställda 715 (515).
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 kommer att konverteras till
aktier så snart ett prospekt färdigställts och godkänts av Finansinspektionen. I juli 2009
genomfördes även en aktiesammanläggning 200:1. Därför är det nya antalet utestående aktier
per rapportdatumet 17 653 125 (varav 2 653 125 aktier och 15 000 000 BTA). 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 CAGaktie för ett teckningspris om 40 SEK per slutet av september 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.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Förändringar i ledningsgruppen
Central Asia Gold AB (publ) har utsett Preston Haskell till ny verkställande direktör och
koncernchef. Sergej Gorbatjov kommer att fortsätta som operativ chef, COO.
Förändringar i styrelsen
Sergej Gorbatjov utträdde ur styrelsen i oktober 2009 då NGM’s noteringskontrakt begränsar
till att endast en person ur bolagets ledning får ingå i styrelsen.
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Samarbetsavtal med CIC Mining Resources Ltd
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.

Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är bokslutskommunikén för 2009. Den kommer att
publiceras den 26 februari 2010. Rapportdagarna under 2010 kommer att vara följande:
Bokslutskommuniké 2008
Publicering av årsredovising
Årsstämma
Kvartal 1 2010 (jan - mars)
Halvårsrapport 2010 (jan - jun)
9 månadersrapport 2010 (jan - sept)

26 februari 2009
30 april 2010
maj-juni 2010
28 maj 2010
27 augusti 2010
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
RESULTATRДKNING (KONCERNEN)

3 mеnader
juli - sept
2009

3 mеnader

Nettoomsдttning
Intдkt avseende aktiverat arbete fцr egen rдkning
Fцrдndring av varor under tillverkning och fдrdiga varor
Цvriga intдkter
Upplцsning av negativ goodwill

76 431
3 875
6 047
483

Totala intдkter

9 mеnader
jan - sept
2009

9 mеnader
jan - sept
2008

12 mеnader
jan - dec
2008

17 239
37 530
-2 194
7 771

88 918
8 266
11 254
1 446
201 262

25 751
37 530
8 589
18 735

46 973
41 379
-7 487
21 740

86 837

60 346

311 146

90 605

102 606

-68 128
-18 839
-9 837
-96 803

-48 625
-11 629
-2 428
-62 682

-90 449
-36 825
-14 446
-141 719

-66 315
-25 367
-5 309
-96 991

-102 504
-29 805
-7 224
-139 533

Rцrelseresultat

-9 967

-2 336

169 427

-6 386

-36 928

Finansnetto

-6 541

-5 193

-19 173

-12 530

-33 795

-16 508

-7 529

150 254

-18 916

-70 723

4 641

451

4 760

2 491

13 355

Periodens resultat

-11 867

-7 078

155 014

-16 424

-57 368

Resultat hдnfцrligt till moderbolagets aktieдgare
Minoritetsandel

-12 089
222

-7 078
-

154 938
76

-16 424
-

-57 368
-

-0,685
-0,685

-0,472
-0,472

9,086
9,086

-1,095
-1,095

-3,825
-3,825

Antal aktier vid
periodens slut

17 653 125

15 000 000

17 653 125

15 000 000

15 000 000

Genomsnittligt antal aktier
fцr perioden

17 653 125

15 000 000

17 052 783

15 000 000

15 000 000

Genomsnittligt antal aktier fцr perioden
med hдnsyn till utspдdning **)

17 653 125

15 000 000

17 052 783

15 000 000

15 000 000

3 mеnader
juli - sept
2009

3 mеnader
2008

9 mеnader
jan - sept
2009

9 mеnader
jan - sept
2008

12 mеnader
jan - dec
2008

-11 867

-7 078

155 014

-16 424

-57 368

-6 343

619

-1 536

659

1 309

-18 210

-6 459

153 478

-15 765

-56 059

-18 432
222

-6 459
-

153 402
76

-15 765
-

-56 059
-

(alla belopp i TSEK)

juli - sept
2008

Rцrelsens kostnader
Цvriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anlдggningstillgеngar

Resultat efter finansiella poster

Skatt pе periodens resultat

Resultat per aktie fцre utspдdning (SEK)
Resultat per aktie efter utspдdning (SEK) **)

**) Det finns per slutet av juni och per rapportdagen 2,5 miljoner utestеende
teckningsoptioner i bolaget. Lцsenpriset дr 40 SEK per aktie och varje option
berдttigade till teckning av 1 aktie. Sista lцsentillfдlle дr januari 2012.
Dе aktiekursen understiger teckningskursen per slutet av juni 2009 ger
dessa teckningsoptioner ej upphov till utspдdning fцr nдrvarande.

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833

KONCERNENS RAPPORT ЦVER TOTALRESULTAT
(alla belopp i TSEK)
Periodens resultat
Omrдkningsdifferenser

Totalresultat fцr perioden

Not nr

juli - sept

Totalresultat hдnfцrligt till:
Moderbolagets aktieдgare
Minoritet
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KONCERNBALANSRДKNING
(Alla belopp i TSEK)
TILLGЕNGAR

2009-09-30

2008-09-30

2008-12-31

149 568
103 499
31 480
284 547

37 529
49 676
3 933
91 138

43 087
47 162
13 378
103 627

Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsдttningstillgеngar

98 783
61 970
5 650
166 403

46 919
53 231
1 404
101 554

17 831
41 953
144
59 928

SUMMA TILLGЕNGAR

450 950

192 693

163 555

Eget kapital
Minoritetsintresse
Lеngfristiga skulder
Kortfristiga skulder

207 643
1 540
128 167
113 600

-15 918
132 628
75 983

-54 631
162 337
55 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

450 950

192 693

163 555

6 967
-

-

-

ANLДGGNINGSTILLGЕNGAR

Immateriella anlдggningstillgеngar
Materiella anlдggningstillgеngar
Finansiella anlдggningstillgеngar
Summa anlдggningstillgеngar
OMSДTTNINGSTILLGЕNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

STДLLDA PANTER
Bankmedel
Anlдggningstillgеngar
ANSVARSFЦRBINDELSER
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KASSAFLЦDESANALYS FЦR KONCERNEN
(alla belopp i TSEK)

9 mеnader
juli - sept
2009

9 mеnader 12 mеnader
juli - sept
jan - dec
2008
2008

Den lцpande verksamheten

169 427

-6 386

Justering fцr poster som ej дr kassaflцdespеverkande

-186 816

5 309

7 216

-1 812

-831

-1 401

-19 201

-1 909

-28 929

Fцrдndring av rцrelsekapital

11 564

1 408

34 151

Kassaflцde frеn den lцpande verksamheten

-7 637

-501

5 222

Kassaflцde frеn investeringsverksamheten

-8 280

-53 415

-55 617

Kassaflцde frеn finansieringsverksamheten

21 497

50 413

46 232

Цkning/Minskning av likvida medel

5 581

-3 502

-4 163

Likvida medel vid periodens bцrjan

144

4 431

4 431

Kursdifferens i likvida medel

-75

476

-124

5 650

1 404

144

Betald/erhеllen rдnta och liknande poster
Kassaflцde frеn den lцpande verksamheten
fцre fцrдndring av rцrelsekapital

Likvida medel vid periodens slut
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
FЦRДNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)
(Alla siffror i TSEK)
Eget kapital per 31 december 2007

Aktiekapital
82 442

Цvrigt tillskjutet
kapital
-82 396

Andra
reserver
0

Periodens totalresultat jan - sept 2008

Eget kapital per 30 september 2008

82 442

Periodens totalresultat okt - december 2008

-82 396

0

-2

Дgartillskott

Balanserat
resultat
-199

Minoritetsintresse

Summa
eget kapital
-153

-15 765

-15 765

-15 964

-15 918

-40 295

-40 297

1 584

Nyemission CAG AB

23 683

-23 683

Eget kapital per 31 december 2008

106 125

-104 497

1 584

0

Periodens totalresultat jan - sept 2009

-56 259
153 402

Kapitaltillskott

-54 631
76

153 478

70 036

Apportfцrvдrv i mars 2009

70 406

-31 570

Eget kapital per 30 juni 2009

176 531

-66 031

70 036

0

97 143

1 464

40 300

1 540

209 183

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
NYCKELTAL
Koncernen
Totalt kapital, TSEK
Eget kapital, TSEK
Soliditet (%)
Rдntebдrande skulder, TSEK
Antal anstдllda vid periodslutet
Per aktie
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Rдntabilitet pе eget kapital (%)

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK
Eget kapital, SEK
Soliditet (%)
Rдntebдrande skulder, SEK
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Rдntabilitet pе eget kapital (%)

9 mеnader
2009-09-30

9 mеnader
2008-09-30

12 mеnader
2008-12-31

450 950
209 183
46,4%
128 002
715

192 693
-15 918
neg
148 283
515

163 555
-54 631
neg
178 305
431

9,086
11,850
100,3%

-1,095
neg
neg

-3,825
neg
neg

Totalt kapital enligt balansrдkningen vid periodslutet
Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt
balansrдkningen vid periodslutet
Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %
Totala rдntebдrande skulder vid periodslutet
Nettoresultatet efter skatt fцr perioden delat med genomsnittligt
utestеende antal aktier under perioden fцre utspдdning
Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal
utestеende aktier vid samma tidpunkt
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
RESULTATRДKNING (MODERBOLAGET)

3 mеnader
juli - sept
2009

3 mеnader
juli - sept
2008

9 mеnader
jan -sept
2009

9 mеnader
jan - sept
2008

12 mеnader
jan - dec
2008

Цvriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anlдggningstillgеngar
Rцrelsens kostnader

-2 396
977
0
-1 418

-3 322
366
-1
-2 957

-6 836
-770
-2
-7 607

-7 614
-2 253
-4
-9 871

-8 148
-4 804
-5
-12 957

Rцrelseresultat

-1 418

-2 957

-7 607

-9 871

-12 957

3 958

-41 370

2 294

-41 872

-15 990

-5 377

-44 327

-5 314

-51 743

-28 947

-

-

-

-

-

-5 377

-44 327

-5 314

-51 743

-28 947

(alla belopp i TSEK)

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt pе periodens resultat
Nettoresultat fцr perioden

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
Balansrдkning moderbolaget
(Alla belopp i TSEK)
TILLGЕNGAR

2009-09-30

2008-09-30

2008-12-31

391
0
591 825
592 216

382
3
451 543
451 928

392
2
367 578
367 972

1 411
3 952
5 363

277
32 280
32 557

13 561
30 456
44 017

597 579

484 485

411 989

Eget kapital
Lеngfristiga skulder
Kortfristiga skulder

495 812
85 805
15 962

394 702
89 783

321 895
90 094

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

597 579

484 485

411 989

STДLLDA PANTER
Bankmedel

-

-

-

ANSVARSFЦRBINDELSER

-

-

-

ANLДGGNINGSTILLGЕNGAR

Immateriella anlдggningstillgеngar
Materiella anlдggningstillgеngar
Finansiella anlдggningstillgеngar
Summa anlдggningstillgеngar
OMSДTTNINGSTILLGЕNGAR

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsдttningstillgеngar
SUMMA TILLGЕNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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. Därtill emitterades även 500 000 000
teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många CAG-aktier för ett teckningspris
om 0,20 SEK 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. Den preliminära förvärvsanalysen för
tillgångarna och skulderna i CAG AB presenteras i nedan tabell:
CAG AB
Immateriella anlдggningstillgеngar
Materiella anlдggningstillgеngar
Finansiella anlдggningstillgеngar
Omsдttningstillgеngar
Likvida medel
Minoritetsandel
Uppskjuten skatt
Avsдttningar
Lеngfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Nettotillgеngar
Total fцrvдrvskostnad
Negativ goodwill

2009-03-02
107 721
76 787
32 573
116 526
7 885
-1 456
-30 619
-3 506
-12 808
-53 004
240 099
-38 838
201 261

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

CAG AB: Delårsrapport för niomånadersperioden januari – september 2009

15

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 ”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.
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.
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Närståendetransaktioner
Kreditlina
Central Asia Gold erhöll i mitten av maj 2009 en kortfristig kreditlina från fonden GKL
Capital i Stockholm och från Preston Haskell. Lars Guldstrand, styrelseordförande i CAG är
en av ägarna till GKL. Kreditlinan uppgår till 15,2 miljoner SEK inklusive upplupen ränta
och löper tillsvidare. Villkoren för krediten är 30% årsränta på utnyttjad del samt ett
uppläggningsarvode om 1% på linans storlek.
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 NMCbolagen 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.

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 27 november 2009
Central Asia Gold AB (publ)
Lars Guldstand
Styrelseordförande

Maxim Kondratjukin
Ledamot

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Preston Haskell
Ledamot och verkställande direktör
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Granskningsrapport

Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Central Asia Gold AB (publ) för
perioden 1 januari till 30 september 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med
IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella
delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att
skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en
revision har.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som
ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i
enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 november 2009

Johan Arpe
Auktoriserad revisor

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,
lars.guldstrand@centralasiagold.se

mobiltelefon

0705-28

81

81

email:

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.
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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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