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Central Asia Gold AB (publ)
niomånadersrapport daterad 2010-11-26
avseende perioden 1 januari – 30 september 2010
•

Guldproduktionen för perioden januari - september 2010 uppgick till 529 kg (480 kg)
Guldproduktionen per den 25 november uppgår till ca 750 kg.

•

Totala intäkter för perioden januari - september 2010 uppgick till 179,5 MSEK (311,1
MSEK). Jämförande siffror för perioden januari - september 2009 exkl. upplösning av
negativ goodwill var 109,9 MSEK, d.v.s. en förbättring med 69,6 MSEK jämfört med
föregående år.

•

EBITDA för perioden januari – september 2010, uppgick till 24,1 MSEK (183,9
MSEK). Jämförande siffror för perioden januari – september 2009 exkl. upplösning av
negativ goodwill var -17,4 MSEK d.v.s. en förbättring med 41,5 MSEK jämfört med
föregående år.

•

Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar för perioden januari - september 2010
uppgick till -22,7 MSEK (154,9 MSEK). Jämförande siffror för perioden januari september 2009 exklusive upplösning av negativ goodwill var -46,3 MSEK, d.v.s. en
förbättring med 23,6 MSEK jämfört med föregående år.

•

Resultat per aktie uppgick till -0,69 kronor (9,09 kronor) för perioden januariseptember 2010. För tredje kvartalet 2010 uppgick resultatet per aktie till -0,18 kronor
(-0,68 kronor)

•

Sedan 19 juli 2010 är CAG noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First North
Premier stället för NGM Nordic Growth Market.

•

En fulltecknad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare slutfördes i
augusti 2010. CAG har tillförts ett kapital på 226 MSEK före transaktionskostnader.
Antalet aktier ökade med 141 225 000 och aktiekapitalet har ökat med 158 MSEK.
Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier till 158 878 125, vardera med ett
kvotvärde om 1,125 kronor och aktiekapitalet uppgår till 179 MSEK.
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

•

En aktiesammanslagning 10:1 genomfördes under oktober för att möta
noteringskravet (aktiekurs minst 0,50 EUR per aktie) vid bytet från NGM till
NASDAQ OMX First North Premier.

•

I en gemensam pressrelease den 15 november presenterade Centerra Gold och CAG
det fortsatta och utökade samarbetet i Kara Beldyr, där Centerra investerar
ytterligare 4 MUSD i prospektering. Hela pressreleasen finns bl.a. på CAG hemsida.
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VD-kommentar
Det är med stor tillfredsställelse jag sammanfattar de första nio månaderna av 2010 och den senaste
tidens verksamhet och utvecklingen av vårt företag. De viktiga steg som krävts för att genomföra den
tidigare nämnda strategin, har nu tagits.
Finansiering
Först och främst har vi genomfört en nyemission och som resultat av denna har CAG fått ett kapitaltillskott uppgående till 226 MSEK före transaktionskostnader. Detta utgör en viktig vändpunkt i
företagets finansiella historia och ger oss den resursnivå som krävs för att kunna genomföra vår
strategi både när det gäller den befintliga produktionens tillväxt och ytterligare prospektering.
Nyemissionen har gett oss det kapital vi behövde för att:
• Köpa de maskiner och den utrustning som används i verksamheten och därmed avsluta dyra
leasingavtal.
• Förbättra och modernisera våra anläggningar. På Solcocon har vi ökat produktionskapaciteten till tre gånger den tidigare.
• Ökad prospekteringsverksamhet på våra stora licensområden.
• Återbetalning av skulder belastade med höga räntor
Vidare under juli månad ingick dotterbolaget Tardan ett låneavtal med Svyaz bank uppgående till
cirka 120 MSEK för finansiering av en komplett lagningsanläggning. Projektet omfattar
konstruktion, inköp av utrustning samt montage och igångkörning av lakningsanläggningen. Vi har
fått en mycket god relation med Svyaz bank som har uttalat att de gärna är finansiell part även för i
framtida projekt.
Anläggningen i Tardan beräknas få en årlig produktionskapacitet på 1 200 kg guld. Investeringen
förväntas generera en omsättning på cirka 250 MSEK per år och har en återbetalningstid på mindre
än två år. Aktiviteten på byggarbetsplatsen är för närvarande mycket hög för att säkerställa att det
första guldet kommer att utvinnas under december 2010. Vi är nu helt klara att starta produktionen
och väntar endast på myndighetstillståndet att få börja bearbeta malmen i anläggningen.
Verksamheten
Under de första nio månaderna förra året producerade CAG 480 kg guld. Under de första nio
månaderna 2010 har produktionen ökats till 529 kg. Fram till skrivande stund har företaget
producerat ytterligare 220 kg, vilket innebär att cirka 750 kg guld har producerats till 25 november
2010. Produktionen vid de alluviala fyndigheterna har i stort sett avslutats för 2010. Malmbaserade
Tardan och Solcocon fortsätter produktionen fram till årsskiftet.
Bolagets inriktning att minska andelen alluvial brytning och öka malmbrytningen fortgår enligt plan.
Kortare säsong, mer oförutsägbart och högre produktionskostnader i den alluviala sektorn bidrar till
en hög volatilitet i resultatet och lägre marginaler. Företagets strategi är därför att minska den
relativa andelen av alluvial verksamhet till cirka 25% under 2011.
Guld Borzya som också producerar alluvialt guld lyckades att uppnå sitt budgeterade
produktionsmål. Styrelsen har beslutat att sälja Artelj Lena på grund av bolagets underproduktion
och dess höga kostnadsnivå. Efter att redan påbörjat en säljprocess, men där köparen inte uppfyllde
sina skyldigheter enligt kontraktsvillkoren, avbröt CAG försäljningsprocessen. CAG kommer nu att
utvärdera alternativa köpare. Artelj Tyva producerade 12 kg guld under 2010 (i oktober) och såldes i
november 2010.
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Lakningsanläggning i Solcocon har startas på nytt. Åtgärderna som vidtogs under det första halvåret
2010 för återuppbyggnaden av fabriken och har resulterat i en trefaldig ökning av kapaciteten.
Borrningar och ny provtagning har visat en medelhalt av 2,5 gram per ton guld vid fyndigheten på
Podgornoe. Brytningen påbörjades i mitten av augusti och har ytterligare bidragit till företagets
produktionstillväxt.
Vår plan är att under 2011 öka produktionen till 2 000 kg och vi förväntar oss en ytterligare ökning
till cirka 2 500 – 3 500 kg år 2012. Vi bedömer att cirka 1000 kg kommer att produceras vid Tardan,
500 kg på Solcocon och 500 kg på våra alluviala fyndigheter 2011. Våra mål för
produktionskostnaderna under 2011 (exklusive den 6% Ryska skatten på guldproduktion), är 550
USD per uns för Tardan, 700 USD per uns för Solcocon och 1000 USD per uns för våra alluviala
producenter.
Det finns fortfarande en viss risk att myndighetstillståndet för att starta bearbetningen av malm i
Tardan anläggningen kan komma att försenas. Och på grund av att vi dragit ner produktionen av
alluvialt guld kan detta innebära en viss minskning av årets produktion. En försening av tillståndet
kan orsaka en lägre i produktionen i Tardan, men i så fall kommer motsvarande ökning 2011.
Intäkter - Resultat
Totala intäkter för årets första nio månader 2010 ökade från 110 MSEK till 180 MSEK jämfört med
föregående år (exklusive upplösning av negativ goodwill). Det är också med tillfredsställelse som jag
kan konstatera att vi har ett positivt operationellt resultat. Förra året var EBITDA -17 MSEK
(exklusive upplösning av negativ goodwill) under niomånadersperioden januari-september medan i
vi i år redovisar ett positivt EBITDA resultat uppgående till 24 MSEK under motsvarande period.
Prospektering
Den mycket viktiga prospekteringsverksamheten fortsatte under det tredje kvartalet 2010 enligt plan.
Sammanlagt har 40 000 prover tagits på guldfälten Staroverinskaya, Tardan och Uzhunzhul. Dessa
ska till största delen vara analyserade innan årets slut.
En C1/C2 klassificering av ca 9,5 ton guldreserver i Kozlovskoye är snart slutförd, endast viss
administrativ hantering kvarstår, varför godkännandet väntas under Q1 2011
Prospekteringssamarbetet i Kara-Beldyr med det kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold har
utvecklats enligt plan. Centerra har nu investerat 2,5 MUSD i Kara-Beldyr och utnyttjat sin
optionsrätt att erhålla 50% av aktierna i Kara-Beldyr enligt joint venture avtalet. Centerra har även
valt att utnyttja sin möjlighet att investera ytterligare 4 MUSD i prospekteringsarbete under en tvåårsperiod. Detta ger Centerra rätt att öka sitt innehav till 70% av aktierna i Kara-Beldyr
Sedan 19 juli, 2010 är CAG noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First North Premier,
vilket ska ses som ett steg mot en notering på NASDAQ OMX huvudlista. Detta ger oss möjlighet
att bli en del av en större internationell kapitalmarknad och kommer att vara ett viktigt stöd i målet
att växa och bli en lönsam och framgångsrik guldproducent i Ryssland.
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CAG har under de första nio månaderna 2010:
• Skaffat sig en stabil finansiell plattform för att verkställa strategin
• Minskade finansieringskostnader genom att skulder återbetalats och dyra leasingavtal sagts upp
• Påbörjat byggnationen av lakningsanläggningen i Tardan
• Uppgraderat Solcocon till tre gånger tidigare produktionskapacitet
• Framgångsrikt påbörjat övergången från alluvial produktion till malmproduktion
• Ökat prospekteringsarbete
De framsteg som CAG hittills har gjort under årets första nio månader får oss att känna att vi nu har
skapat den plattform som krävs för att kunna utvecklas positivt framöver, vi är entusiastiska och fast
övertygade att våra mål kommer att uppnås.
Preston Haskell,
verkställande direktör
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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 respektive tolv dotterbolag i Ryssland. De ryska
dotterbolagen är alla av typen limited liability company (”OOO”). Verksamheten omfattar
produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva-, Tchita- och Irkutskregionerna i
Ryssland.
Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser registrerade på de olika
dotterbolagen. Licenserna bedömdes sammantagna per slutet av september 2010 innehålla netto
omkring 760 000 troy oz (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket
motsvarar omkring 24 ton.
CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Sedan 19 juli 2010 är
bolaget noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Antalet aktieägare uppgick till 4 247 den 30
september 2010.
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Resultat – Koncernen
CAG AB slutförde den 2 mars 2009 förvärvet (samgåendet) av NMC-företagen i Ryssland och från
och med samma datum konsolideras NMCs räkenskaper i CAG ABs koncernräkenskaper med
beaktande av reglerna gällande omvända förvärv. Detta innebär att NMC-bolagen i förvärvsanalysen
och i koncernredovisningen betraktas som det förvärvande bolaget och CAG AB ses som det
förvärvade objektet. CAG AB fortsätter 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.
För niomånadersperioden januari – september 2010 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt och
minoritet om -22 738 TSEK (154 938 TSEK) vilket motsvarar -0,69 kronor per aktie (9,09 kronor).
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
+201 261 TSEK. Utan denna post hade nettoresultatet för jämförelseperioden 1 januari – 30
september 2009 varit -46 323 TSEK.
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 137 362 TSEK (88 918 TSEK). Under
kvartalet juli – september 2010 uppgick guldförsäljningen till 89 161 TSEK (76 431 TSEK). Totalt
såldes 478 kg guld under niomånadersperioden (384 kg).
Mängden guld producerat under de första nio månaderna 2010 var 529 kg (480). Under tredje
kvartalet producerades 328 kg (370 kg). Nedgången i produktionen i Q3 2010 jämfört med Q3 2009
beror på CAGs nya malmbaserade strategi (Tardan och Solcocon). Guldproduktionen 2009 var
mestadels baserad på de alluviala fyndigheterna Artelj Lena, Artelj Tyva och Guld Borzya vilka i
huvudsak producerar guld under årets tredje kvartal beroende på säsongsfaktorn vädret.
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen för niomånadersperioden en övrig intäktspost om
5 719 TSEK (1 446 TSEK) avseende främst återvunnen ingående moms, vilken tidigare kostnadsförts. För ytterligare detaljer, se ”moderbolaget” nedan.
Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 19 227 TSEK
(11 254 TSEK) under årets första nio månader. För tredje kvartalet 2010 var ökningen 4 856 TSEK
(6 047 TSEK).
Under rapportperioden januari – september aktiverades 17 237 TSEK (8 266 TSEK) av
prospekteringskostnader på dotterbolagsnivå. För tredje kvartalet 2010 var motsvarande aktivering
11 057 TSEK (3 875 TSEK).
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden uppgick till -175 423 TSEK (-141 719
TSEK). För tredje kvartalet 2010 uppgick rörelsekostnaderna till -96 701 (-96 803 TSEK). Det
operationella resultatet uppgick till 4 123 TSEK under niomånadersperioden (-31 834 TSEK
exklusive negativ goodwillupplösning) och 8 420 TSEK för tredje kvartalet (9 967).
Netto finansiella poster uppgick till -17 482 TSEK (-19 173 TSEK) för rapportperioden. För tredje
kvartalet 2010 uppgick netto finansiella poster till -16 277 TSEK ( -6 541 TSEK).
Skatten för rapportperioden blev en kostnad på -9 586 TSEK (4 760 TSEK). Den hänför sig till först
och främst en förändring i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. För tredje kvartalet 2010 blev
skatten -3 488 TSEK (4 641 TSEK).
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden var -207 TSEK
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(76 TSEK). Denna avser dotterbolaget Artelj Lena. För tredje kvartalet 2010 var minoritetens andel
av resultatet -16 TSEK (222 TSEK).

Guldutvinning, Produktion
Gruvdrift
Tardan
Fram till och med 30 september 2010 producerades 133 kg guld vid det gravimetriska anrikningsverket. 90 000 ton nybruten malm och 40 000 ton malm från de befintliga slagghögarna har
förberetts för lakning. Den 25 november slutfördes krossningen och stackningen av malm inför
påbörjandet av lakningsprocessen. Projektet har erhållit godkännande och byggnadstillstånd.
Ansökan om cyanidtillstånd är inlämnat.
Uppförandet av lakningsanläggningen
Projektet har utvecklats enligt:
1) ADR-anläggning (Adsorption Desorption Recovery plant)
• Markarbeten med nivåskillnader är utförda i kuperad terräng slutfördes i juli.
• Jordpackning och betonggjutning påbörjades i augusti och slutfördes i september.
• Fundamentsarbeten är i princip avslutade.
• Lagringsutrymmen för reagensvätska, det mest kritiska villkoret för att erhålla
cyanidtillståndet, är färdigbyggda.
• 90% av beställd utrustning är nu levererad. Installationen har påbörjats och kommer att vara
helt klart våren 2011.
• Uppförandet av stålkonstruktionen påbörjades i oktober och är färdigställd 15 november.
2) Lakningsplatta
• Lakningsplattan, PLS-dammen (Pregnant Leach Solution), foder och dränage är färdigställt.
• Byggnationen av reservdammen påbörjades under Q3 och kommer att vara färdigställd våren
2011.
3) Krossning och Agglomerering
• Agglomererings- och stacknings-utrustningen har återlämnats efter att arbetena slutförts.
• Transportörer är levererade.
4) Infrastruktur
• Bostäder för ytterligare 150 arbetare är byggda.
• Vägarna är färdigställda
• Installation av rörledningar för vattenförsörjning pågår.
Solcocon (Rudtechnology)
Under årets första nio månader har Rudtechnology genomfört en fullständig genomgång av sin
gruvutrustning. Genomgången inkluderande även bearbetningsmetoder och hantering av malm. 294
800 kubikmeter berg har brutits inkluderande 106 500 ton processad malm med ett medeltal på
guldhalten uppgående till 1,7 gram per ton. 190 000 ton malm stackad under tidigare år har
behandlas i lakningsanläggningen tillsammans med den nya krossade och stackade malmen (102 000
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ton). 98 kg guld har producerats under årets första nio månader, inklusive 86 kg som producerades
under tredje kvartalet. De under andra kvartalet genomförda renoveringarna och förbättringarna på
lakningsanläggen har resulterat i en trefaldig ökning av kapaciteten till 150 kubikmeter per timme.
Lakningsanläggningen förbereds nu för året-runt-bevattning. Följande åtgärder har vidtagits:
• värmeisolering av processrörledningar
• vinterbevattningssystem installeras
• en värmepanna har installerats
Alluvial guldutvinning
Alluvial guldproduktion är mycket säsongsmässig. I Ryssland utvinns alluvialt guld i huvudsak
under tredje kvartalet (juli-september). Under första och andra kvartalet av räkenskapsåret bedrivs
endast begränsad verksamhet, t.ex. underhållsarbete på utrustning och schaktning.
Guldutvinningsarbetet påbörjas i slutet av maj, då isen i vattendragen smält. Säsongen sträcker sig
till slutet av oktober, d.v.s. utvinning sker under den varma delen av året.
Guld Borzya
193 kg guld producerades under perioden april till september 2010. Produktionen för säsongen
avslutades i mitten av november. Ytterligare koncentratorer och hyrd utrustning säkerställde
säsongens ökade produktion.
Artelj Lena
105 kg hade producerats fram till och med 30 september. Produktionen för den här säsongen
avslutades i mitten av november. Lena nådde inte produktionsmålet under 2010. De två nya
fyndigheterna som utvecklats under året Aroi (Nizhneudinsk regionen) och Kevakta (Bodaibo
regionen) nådde inte förväntningarna. De förväntade reserverna vid Aroi bekräftades inte i praktiken.
Möjligheten att öka produktionen på i Kevakta gick inte att genomföra på grund av att området hade
för mycket sten för vår utrustning.

Prospekteringsverksamhet
Tardan fältet
Guldmineralisering i licensområdet är associerat med skarnmineralisering och metasomatiska
bergarter. Mineralisering av typen skarn har studerats historiskt. Totalt har 10 ton P1 reserver guld
lokaliserats till ett antal malmkroppar.
Prospekteringsprogrammet koncentreras på att identifiera nya guld-anomalier och studera
metasomatiska mineraliserade zoner för att finna nya, potentiellt omfattande, reserver.
Under årets första nio månader har testresultat analyserats. 1344 geokemiska prover som tagits under
2008 -2009 har behandlats och bestäms på Alex Stewart Laboratory i Moskva.
Ett prospekteringsprogram som inkluderar geokemisk prospektering (secondary areoles dispersion),
grävning och borrning har utförts. I slutet av september 2010 hade 16 355 prover samlats in och
skickats till Alex Stewart Laboratory i Moskva. 1956 prover har redan behandlats och resten kommer
att behandlas fram till årsskiftet.
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Staroverinskaya fältet
20 000 prover har samlats in på ett 100 * 100 m område på licensområdet Staroverinskaya och
skickats till Stewart Geochemical Laboratory i Moskva.
Resursberäkningen, enligt avtal med ChGR om att förbereda "TEO postoyannih kondicii" (teknisk
och ekonomisk bedömning av parametrar för prospektering och gruvdrift eller "villkor") för
Bogomolovskoe fyndigheten, har nu slutförts. TEO kommer nu att gälla för alla ytterligare framtida
lakningsbara reserver som upptäcks på Staroverinskayas licensområde utan att genomgå ny
godkännandeprocess. Prospekteringsarbetet inom Bogomolovskoe området (Podgornoe och
Yuzhnoe fyndigheter) visat utvidgning av malmkropparna (detta kommer att undersökas under
2011). 1 105 prover har samlats in och behandlats. Prospekteringen resulterade i ökning av oxiderat
guld reserv med 250 kg. Prospekteringsarbeten på Kozlovskoye fyndigheten, metallurgiska prover av
oxiderade och primära malm, TEB (teknisk och ekonomisk bedömning), bedömning av reserver
kommer att avslutas i slutet av mars 2011.
Kara Beldyr
Ett borrprogram bestående av 31 kärnborrhåll om totalt 5 120 meter har genomförts.
Av dessa har 15 borrhåll om totalt 2 431 meter genomförts på Gord-prospektet. Borrningarna utförda
på 100 meters områden har visat på guldmineralisering bundet i sulfider i zon med en längd av 750
meter och ett djup överstigande 250 meter samt med en genomsnittlig bredd av 25 meter.
Planering av vägar återupptogs i Gord prospektet. Ytterligare borrning bör inriktas på kärnan i Gord
prospekt där 50 x 50 m borrningar är planerade för utvärdering av resurserna.
Initiala borrningar i Camp-prospektet har visat på en guldbärande struktur, det är en relativt smal zon
(10-15 meter) som innehåller höga men oregelbundna guldhalter. Den har förmodligen underjordiskt
potential som bör testas med ytterligare borrning.
Uzhunzhul
Uzhunzhul fortsatte den geokemiska kartläggningen av anomalier som upptäcktes under
prospekteringsarbeten 2009.
Den nya informationen har behandlats och resultaten bekräftar Yurkovskiy och Paraspan prospekten.
Ett antal intressanta anomalier har identifierats. 5 657 prover har tagits och sänts till Alex Stewart
Laboratory. Per dagens datum har 1 195 prover behandlats och resten kommer att behandlas fram till
årsskiftet. En ny geokemisk anomali, Lagernaya har upptäckts. Detaljerade geokemiska
undersökningar av anomalierna genomförs i år. Diken som visade guldbärande anomalier under de
senaste åren har utökats och dubbeltestats.

Investeringar, likviditet och finansiering
Lån uppgående till 12 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehovet har erhållits under mars-april
2010 från Preston Haskell, VD och största aktieägare i CAG. Räntesatsen på lånet var 16% per år.
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Dessa lån, tillsammans med lån upptagna under tidigare år, har kvittats gentemot Bolaget i form av
utgivna aktier motsvarande ca 126 MSEK, enligt beslut vid årsstämman den 28 juni 2010.
Artelj Lena erhöll i mars ett lån från Svyaz-Bank på 95 MRUB för att täcka löpande utgifter i
samband med förberedelsearbete och uppstart av den alluviala säsongen. Räntesatsen var 15% per år.
Lånet har återbetalats till fullo i slutet av oktober 2010.
Gre-324 erhöll i april en kredit uppgående till 80 MRUB i Svyaz-Bank för att finansiera den
alluviala verksamheten och malmbrytningen i Guld Borzya och Rudtechnology. Räntesatsen var
15% per år. Lånet har återbetalats till fullo i slutet av oktober 2010.
I juli 2010 ingick Tardan och Svyaz-Bank ett avtal om en kredit uppgående till 500 MRUR för
finansiering av en lakningsanläggning (konstruktion, inköp av utrustning och drifttagning). Medel
inom ramen för krediten lyfts från juli 2010 till mars 2011 och återbetalningen av krediten ska äga
rum från juli 2011 till december 2011. Den årliga räntan är 12%.
I augusti 2010 avslutades nyemission som tillförde Bolaget cirka 88 MSEK i likviditet efter
emissionskostnader och kvittning av lån. En del av dessa medel har redan använts för bland annat
inköp av utrustning, prospektering, etc.

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.
Under andra kvartalet har Central Asia Gold lyckats återvinna svensk ingående moms som avser
tiden från bolagets bildande. Det totala beloppet uppgår till 5 009 TSEK och har intäktsförts under
andra kvartalet. I november 2010 har hela momsbeloppet utbetalats till CAG från skattemyndigheten.
Nettoresultatet för rapportperioden januari – september 2010 blev TSEK -18,457 (-5,314 TSEK),
varav TSEK -26,812 är relaterat till kursförlust. För tredje kvartalet blev nettoresultatet TSEK 24,957 (TSEK -5,377).
Moderbolagets kassa uppgick till TSEK 42,592 (TSEK 3,952) per den 30 september 2010.

Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 869 (912). Per 30 september 2010 var
antalet anställda i koncernen 975 (715).

Utgivna aktier
I augusti 2010 har CAG genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Emissionen fulltecknades och tillfört CAG cirka 226 MSEK före emissionskostnader. Av det totala
emissionsbeloppet om cirka 226 MSEK betalades aktier motsvarande cirka 126 MSEK genom
kvittning av fordringar som Bertil Holdings Limited hade gentemot mot Bolaget, ett av CAGs
verkställande direktör Preston Haskells helägda bolag. Antalet aktier i CAG ökats genom
nyemissionen med 141 225 000 aktier. Aktiekapitalet ökats med 158 878 125 SEK. Efter
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nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i CAG till 158 878 125 aktier, envar med ett kvotvärde
om 1,125 SEK. Bolagets aktiekapital uppgick efter nyemissionen till 178 737 891 SEK.
Den 8 oktober 2010 ökats bolagets aktiekapital med 1 452 209,75 SEK genom en riktad nyemission
av 1 291 742 aktier till de som ställt garantier för företrädesemissionen. Utöver detta, ökades
aktiekapitalet med ytterligare 3,375 SEK genom en riktad nyemission av 3 aktier för att möjliggöra
den planerade sammanläggningen. Det totala antalet aktier i CAG uppgick efter registrering till 160
169 810 aktier. Sammanläggning av aktier 10:1 genomfördes den 20 oktober 2010, för att uppfylla
noteringskraven på Nasdaq OMX First North.
Vid den senaste årsstämman den 28 juni 2010 bemyndigades styrelsen i Central Asia Gold att längst
intill 2011 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare, emittera högst 49 048 698 aktier. Emissionskursen skall vid
varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Styrelsen fattade beslut om att emittera
10 650 000 optionsrätter till nyteckning av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet för
anställda. Per dagens datum har 8 300 000 optionsrätter tecknats av de anställda. Optionspriset blev
19 öre per option och lösenkursen har fastställts till 2,50 kr (25 kr per aktie efter
aktiesammanslagningen).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Nyemission
Den 8 oktober 2010 ökats bolagets aktiekapital med 1 452 209,75 SEK genom en riktad nyemission
av 1 291 742 aktier till de som ställt garantier för företrädesemissionen som beslutades vid
årsstämman den 28 juni 2010. Utöver detta, ökas aktiekapitalet med ytterligare 3,375 SEK genom en
riktad nyemission av 3 aktier för att möjliggöra den planerade sammanläggningen. Det totala antalet
aktier i CAG uppgick efter registrering till 160 169 810 aktier.
Incitamentsprogram
Enligt beslut som togs på den senaste årsstämman har 10 650 000 optionsrätter (berättigar till
nyteckning av 1 065 000 aktier efter aktiesammanslagningen 10:1) emitterats till dotterbolaget
Tardan Gold. Optionerna avser ett incitamentsprogram för nyckelpersonal. Optionerna registrerades
på Bolagsverket den 8 oktober.
Sammanläggning av aktier 10:1
Sammanläggning av aktier 10:1 genomfördes den 20 oktober 2010, för att uppfylla noteringskraven
på Nasdaq OMX First North.
Försäljning av Artelj Lena
Med beaktande av att CAG’s policy att koncentrera sig på guld utvunnet ur malm så utgör inte Artelj
Lena och Artelj Tyva strategiska placeringar för koncernens kärnverksamhet och spelar inte heller
någon större roll i CAG’s långsiktiga mål. Dessutom bidrar bolagens underproduktion tillsammans
med de höga kostnaderna till att det inte längre blir lönsamt att behålla dem inom CAG koncernen.
Under tredje kvartalet 2010 såldes 3% av ägandet i Artelj Lena, dock har inte köparen uppfyllt sina
skyldigheter enligt köpeavtalet. Därför har bolagets ledning beslutat att inte gå vidare med
försäljningen av Artelj Lena. Även andra möjligheter att sälja dotterbolaget kommer att undersökas.
Artelj Tyva har inte uppnått sina produktionsmål för 2010 och producerade bara 12 kg guld (under
oktober). Köpeavtalet med LLC «Techpromzoloto» undertecknades i november 2010.
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Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är rapporten för perioden januari – december 2010. Den kommer
att publiceras den 25 februari 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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Not 1 Förvärv
CAG AB genomförde den 2 mars 2009 förvärvet av NMC-bolagen (”NMC”). 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. CAG
AB är i den nya koncernen fortfarande koncernmoder. De nya konsoliderade räkenskaperna för
CAG-NMC har upprättats i enlighet med ovan beskrivning fr o m början av mars 2009.
Redovisningsprinciper
Koncernen
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen för 2009.
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.
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 2.3 ”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 28 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2009.
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är:
1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för
guldproducerande företag.
2) 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 inte lika stabil som i
det mer mogna Västeuropa.
3) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de senaste
åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktionskostnaderna i ett guldbolag. Det
finns inga garantier för att inflationen kommer att dämpas under 2009 även om många
tecken tyder på det.
4) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekteringsföretag
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.
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5) 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.
6) 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 visar en
minoritetsandel på 5,3% i Artelj Lena. 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. Central Asia Golds och Artelj Lenas juridiska ombud
arbetar med att lösa frågan.
Närståendetransaktioner
Central Asia Gold har ett antal transaktioner med närstående. Detta är i detalj beskrivet i
årsredovisningen 2009 på sidan 56.
12 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehovet har erhållits under mars-april 2010 från Preston
Haskell, VD och största aktieägare i CAG. Ytterligare ett lån uppgående till 1 145 TUSD har
upptagits i Bertil Holdings Ltd för att täcka förvärvskostnader som uppstod i samband med
samgåendet mellan NMC och CAG under 2009. Den årliga räntesatsen är 16% på båda lånen. Enligt
beslut på årsstämman 28 juni 2010 kvittades dessa lån, liksom samtliga lån från Bertil Holdings Ltd
vid nyemissionen. Se avsnittet "Nyemission” ovan.
I oktober 2010 köpte CAG ut gruvutrustning från LLC ”Technodvor”, ett bolag kontrollerat av
Preston Haskell, mot en marknadsmässig köpeskilling om 66 MRUB. Utrusningen har under de tre
senaste åren leasats av CAG.
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 26 november 2010
Central Asia Gold AB (publ)
Lars Guldstrand
Styrelseordförande

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Preston Haskell
Ledamot och verkställande direktör
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Central Asia Gold AB (publ) för
perioden 1 januari 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med
IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella
delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår 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 oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 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 vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som
ger oss 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 26 November 2010
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Martin Johansson
Auktoriserad revisor
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För mer information, vänligen kontakta:
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549, email:
preston.haskell@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress:
Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81
email: lars.guldstrand@centralasiagold.se

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i de
centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna
bedömdes per slutet av september 2010 omfatta knappt 760 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g)
av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 24 ton).
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central
Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta
är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden
inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”,
”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens
för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och
förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt
säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som
existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen
för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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