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                                   PRESSMEDDELANDE 2011-02-25 
 

                                         Central Asia Gold AB (publ) 
 

        Bokslutskommuniké avseende  
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010 

 
 
• Guldproduktionen för perioden januari - december 2010 uppgick till 730 kg 

(677 kg). 
 

• Totala intäkter för perioden januari - december 2010 uppgick till 247,6 MSEK 
(366,7 MSEK). 171,3 MSEK för perioden 2009 exkl. upplösning av negativ 
goodwill, d.v.s. en förbättring med 76,3 MSEK jämfört med föregående år.     
 

• EBITDA för perioden januari – december 2010, uppgick till 24,2 MSEK (185,9 
MSEK). -9.5 MSEK för perioden 2009 exkl. upplösning av negativ goodwill  
d.v.s. en förbättring med 33,7 MSEK jämfört med föregående år. 
 

• Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar för perioden januari - 
december 2010 uppgick till 4.2 MSEK (142,2 MSEK). -53,2 MSEK för perioden 
2009 exklusive upplösning av negativ goodwill var, d.v.s. en förbättring med 57,4 
MSEK jämfört med föregående år. 
 

• Resultat per aktie uppgick till 0,83 SEK (82,67 SEK) för perioden januari-
december 2010. För fjärde kvartalet 2010 uppgick resultatet per aktie till 1.82 
kronor (-3,88 SEK). 

 
• Sedan 19 juli 2010 är CAG noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First 

North Premier.   
 

En fulltecknad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
slutfördes i augusti 2010. CAG har tillförts ett kapital på 226 MSEK före 
transaktionskostnader.  
 

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

• Den 15 november 2010 presenterade Centerra Gold tillsammans med CAG sitt 
fortsatta och utökade samarbete. Centerra Gold fortsätter att investera 
ytterligare 4 MUSD i prospektering vid Kara Beldyr.  
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VD-kommentar  
 
År 2010 fick en positiv avslutning, även om det var några fördröjningar av tillståndsprövning 
i Tardan så uppnådde bolaget ett antal viktiga delmål. Efter att ha avslutat en refinansiering 
under H2 2010 fortsätter verksamheten att utvecklas mot sitt mål att bli en stabil 
guldproducent med bred resursbas och attraktiva framtidsutsikter. 

Finansiering  

Nyemissionen i Q3 2010 gjorde det möjligt för företaget att:  

• Köpa maskiner och utrustning som används i verksamheten och avsluta kostnadsineffektiva 
leasingavtal; 

• Modernisera befintliga produktionsanläggningarna. Vid Solcocon har exempelvis 
produktionskapaciteten ökat tre gånger; 

• Öka prospekteringsverksamheten inom befintliga licensierade områden; 
• Återbetala utestående skulder. 
  

I juli 2010 ingicks ett låneavtal med Svyaz Bank om en kredit på 500 MRUB för finansiering 
av lakningsanläggningen på Tardan. Anläggningen i Tardan beräknas ha en årlig 
produktionskapacitet på 1 200 kg guld. Investeringen förväntas generera intäkter på cirka 250 
MSEK per år och har en återbetalningstid på mindre än två år.  

Byggarbetena i Tardan har fortgått under Q4 och processen för tillståndsprövning fortskrider. 
Företaget är redo att omedelbart inleda produktion och arbetsteamet väntar bara på det 
slutliga klartecknet för idrifttagning av malmbearbetningen på anläggningen.  

Mot slutet av året tecknades ett nytt låneavtal med Svyaz Bank på 300 MRUB. Denna 
resursförstärkning kommer att användas för inköp av utrustning för att ytterligare förstärka 
gruvdriften i Solcocon. 

Drift 

Efter att ha producerat 677 kg guld under föregående år hade CAG vid slutet av 2010 
producerat 730 kg guld. (årsproduktion har reviderats för Q4 2010 med hänsyn tagen till 
avyttringen av Artelj Tyva under fjärde kvartalet 2010). 

Vid den alluviala fyndigheten Gold Borzya uppnåddes budgeterad produktionsnivå på 235 kg, 
en ökning på drygt 15% jämfört med föregående år.  

Styrelsen för bolaget beslöt att göra en strategisk analys för att realisera värdet hos Artelj 
Lena mot bakgrund av historisk underproduktion och höga kostnader för utvinningsprojektet. 
Olika alternativ utvärderades och under februari 2011 ingick bolaget ett samarbetsavtal med 
en specialiserad aktör inom alluvial guldutvinning. Enligt avtalet kommer entreprenören vara 
ansvarig för förvaltning av gruvdriften samt täcka produktionskostnaderna under 2011, och 
som ersättning erhålla 85% av Artelj Lenas intäkter. Detta innebär att CAG har utan risk för 
kostnadssidan tillförsäkrat sig 15% marginal på Artelj Lena.  

Artelj Lena producerade 164 kg guld under 2010, vilket var ca 40% lägre än året innan. 
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Vid Solcocon återstartades lakningsanläggningen. Åtgärder vidtogs under första halvåret 
2010 för modernisering av fabriken vilket har resulterat i en trefaldig ökning av kapaciteten. 
Borrningar och nya provtagningar har visat en medelhalt på 2,5 gram per ton guld vid den 
nyligen prospekterade fyndigheten Podgornoe. Utvinning startade i mitten av augusti och 
resulterat i en produktion av 171 kg jämfört med 27 kg föregående år, vilket har ytterligare 
bidragit till bolagets produktionstillväxt. Det slutliga resultatet för 2010 på Tardan 
(gravitationell anläggning) var 160 kg, en ökning med drygt 55% jämfört med 2009 års 
resultat.  
 
Medan intäktssiffrorna nedan påvisar ett positivt rörelseresultat under 2010, var 
produktionsnivåerna något lägre än förväntat. Detta var till stor del en effekt av fördröjningar 
i driftsättning av anläggningen i Tardan.  

Prospektering 

En geokemisk undersökning har genomförts under perioden på Staroverinskaya området och 
ytterligare prover togs från Tardanfältet (10 200 prover har analyserats, 60% av det totala 
antalet). Bolaget förväntar sig en resultatrapport från Alex Stewart laboratorium i Moskva 
under våren 2011. 

Ytterligare arbeten avslutades också på Podgornoe och Uzhunzhul under kvartalet med 
resultat som förväntas i början av 2011. Prospekteringsarbetet på Kozlovskoe har resulterat i 
en reservuppskattning som förbereds under Q1 2011. 

Under fjärde kvartalet 2010 färdigställdes 22 kärnborrhål i Gordzonen på Kara 
Beldyrprojektet, ett Joint Venture med Centerra Gold. Tidigare borrning vid Gordzonen har 
redovisat en zon av sulfidbaserad guldmineralisering över en sträckninglängd av 750 meter 
till ett djup av mer än 250 meter med en genomsnittlig bredd på 25 meter med mineralisering 
öppen mot djupet.  

Synligt guld noterades i 50% av borrhålen vilket är mer än i den första borrningen. Borrningar 
kommer att fortsätta under det första kvartalet 2011.  

Intäkter 

Intäkterna under 2010 ökade från 171 MSEK till 248 MSEK (+45%)jämfört med föregående 
år, exklusive upplösning av negativ goodwill.  

De externa kostnaderna ökade med 48% under senaste kvartalet, i huvudsak kopplat till 
uppbyggnaden av de nya eller förbättrade lakningsanläggningarna.  

Förändringar av rörelsekapital var också omfattande under perioden. Ökningen 
av lager relaterar till det utförda arbetet med krossning, transport och stapling av malmen på 
både Tardan och Solcocon anläggningarna. Detta kommer att leda till att ytterligare öka 
produktionen under 2011. 

Företaget visade ett positivt rörelseresultat. EBITDA uppgick till 24 Mkr för år 2010 jämfört 
med MSEK - 9 för 2009 (exklusive upplösning av negativ goodwill). 
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Bolaget behåller alltjämt fokus på sin strategi att minska sitt engagemang inom alluvial 
utvinning och att avsevärt öka årsproduktionsvolymerna under 2011 och att bredda 
resursbasen genom ytterligare kartläggning av bolagets befintliga licenser. 
 
Preston Haskell 
VD 
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Bakgrund 
 
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien 
i Ryssland. CAG AB slutförde i mars 2009 samgåendet med det ryska guldföretaget NMC via 
ett apportförvärv.  
 
Koncernen består av det svenska moderbolaget som kontrollerar elva dotterbolag i Ryssland, 
tio - med 100% ägande och ett - med 50% ägande via ett cypriotiskt bolag. De ryska 
dotterbolagen är alla av typen Limited Liability Company ("OOO"). Verksamheten omfattar 
produktion och prospektering av guld, främst i Tyva, Tchita och Irkutskregionerna i 
Ryssland. 
 
Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser registrerade på 
de olika dotterbolagen. Licenserna bedömdes sammantagna per slutet av december 2010 
innehålla netto omkring 740 000 troy oz (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 
kategorierna, vilket motsvarar omkring 23 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 3 930 den 31 december 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 tolvmånadersperioden januari – december 2010 visar koncernen ett nettoresultat efter 
skatt och minoritet om 4 184 TSEK (142 213 TSEK) vilket motsvarar 0,83 kronor per aktie 
(82,67 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 195 396 TSEK. Utan denna post hade nettoresultatet för 
jämförelseperioden 1 januari – 31 december 2009 varit -53 183 TSEK.   
 
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 214 037 TSEK (155 800 TSEK). Under 
kvartalet oktober – december 2010 uppgick guldförsäljningen till 76 675 TSEK (66 882 
TSEK). Totalt såldes 727 kg guld under tolvmånadersperioden (666 kg).  
 
Mängden guld producerad och såld under tolvmånadsperioden 2010 var 730 kg (677) and 201 
kg (197 kg) under fjärde kvartalet.  
 
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen för tolvmånadersperioden en övrig 
intäktspost om 6 706 TSEK (1 650 TSEK) avseende främst återvunnen ingående moms, 
vilken tidigare kostnadsförts. För ytterligare detaljer, se ”moderbolaget” nedan. 
  
Förändringen av färdigvarulager  och varor under  tillverkning uppgick till 15 097 TSEK 
(3 099 TSEK) under årets tolv månader. För fjärde kvartalet 2010 var förändringen -4 130 
TSEK (-8 155 TSEK).   
 
Under rapportperioden januari – december aktiverades 11 751 TSEK (10 750 TSEK) av 
prospekteringskostnader på dotterbolagsnivå. För fjärde kvartalet 2010 var motsvarande 
aktivering -5 487 TSEK (2 484 TSEK). 
 
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden uppgick till -246 696 TSEK (203 
627 TSEK). För fjärde kvartalet 2010 uppgick rörelsekostnaderna till -71 273 (-61 908 
TSEK). Det operationella resultatet uppgick till  896 TSEK under   tolvmånadersperioden  
(-32 329 TSEK exklusive negativ goodwillupplösning) och -3 227 TSEK för fjärde kvartalet 
2010 (-493 TSEK). 
 
Resultat från försäljning av dotterbolag uppgick till 33 548 TSEK (0 TSEK) och hänför till 
försäljning av Artelj Tyva och Kara Beldyr. Artelj Tyva såldes till LLC «Techpromzoloto» i 
november 2010, Resultat från försäljning utgör 11 819 TSEK (0 TSEK). Avyttring av 50% 
av aktierna i Kara Beldyr, i enlighet med Joint Venture avtalet med Centerra resulterade i  en  
vinst på 21 729 TSEK. 
 
Netto finansiella poster uppgick till -21 107 TSEK (-23 485 TSEK) för rapportperioden. För 
fjärde kvartalet 2010 uppgick netto finansiella  poster till -3 625 TSEK ( -4 312 TSEK).  
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Skatten för rapportperioden blev en kostnad på -9 442 TSEK (2 707 TSEK). Den hänför sig 
till först och främst en förändring i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. För fjärde kvartalet 
2010 blev skatten 144 TSEK (- 2 053 TSEK). 
 
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden var -290 TSEK  
(76 TSEK). Denna avser dotterbolaget Artelj Lena. För fjärde kvartalet 2010 var minoritetens 
andel av resultatet -83 TSEK (0 TSEK). 
 
 
Guldutvinning, Produktion  
 
Gruvdrift 
 
Tardan 
 
Under 2010 producerades 160 kg guld vid det gravimetriska anrikningsverket, vilket är en 
ökning med 57% jämfört med 2009.  
 
8 900 meter försöksborrning och sprängning har utförts under Q4 som del av förberedelserna 
inför 2011 års brytningssäsong. Borrningsarbetet har fortsatt under januari och februari 2011.  

80 000 ton gruvavfall som innehåller 170 kg guld har staplats i Sektion 1 av 
lakningsanläggningen.  

Försöksbevattning av högen har igångsatts i januari. Det har visat sig att agglomerering av 
gruvavfallet kommer att bli nödvändig. Dessutom har höga kopparhalter bekräftats i 
lakningsvätskan, vilket kommer att kräva tillägg av en kopparreduceringskrets under 2012. 
 
Uppförandet av lakningsanläggningen  
 
Projektet har utvecklats enligt:   
 
1) ADR-anläggning (Adsorption Desorption Recovery plant) 

• Stålkonstruktion är klar. Väggpaneler installeras. 
• Inomhusarbeten (golv, el, ventilation) kommer att inledas i mars. 
• Installation och driftsättning av utrustning för desorptionselektrolys kommer att äga 

rum i april.  
 
Följande enheter har beställts för att skapa förutsättningar för en försöksbevattning av Sektion 
1: 

• Pumpstation med 200 m3 lagertankar; 
• Reagensberedningsenhet med 2*25m3 omrörare; 
• Adsorptionspelare; 
• Värmepanna; 
• Värmeisolerade bevattningssystem; 
• PLS damm med en pumpstation. 

 
2) Krossning och Agglomerering  

• Krossutrustning har installerats och testats vid färdigställandet av Sektion 1;  
• Agglomereringsrutrustning levereras och installeras i april. 
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3) Infrastruktur   

• Garage, lägerbyggnader, reagenslager färdigställda; 
• Laboratorium kommer att beställas i april. 

 
 
Solcocon (Rudtechnology)  
 
171 kg guld har producerats vid Solcocon Heap Leach anläggning under 2010, jämfört med 
27 kg 2009.  

En stor reparation och ombyggnad av ADR-anläggningen genomfördes under 2010. 
Adsorption-desorptionkapaciteten i Solcoconanläggningen har ökats med 300% för att ge en 
planerad produktionsökning under 2011. Kompletterande personalbostäder har byggts.  

Ett nytt bevattningssystem har installerats för att möjliggöra året-runt arbete. Ett värmesystem 
har installerats i lägret, verkstäder och garage har uppförts för service av produktionen under 
vintermånaderna.  

Solcocon Heap Leachanläggning har httills drivit en säsongsreglerad verksamhet och lagts i 
malpåse varje vinter. Efter ombyggnaden kommer Solcoconanläggningen att arbeta non-stop 
under vintern 2010-2011.  

 
Gold Borzya  
 
235 kg guld producerades under 2010, vilket är en ökning med 17% mot 2009 års resultat. 
 
Guldbrytningen avslutades i november, varefter iordningställande av området för borrning 
och sprängning inför 2011 års driftsäsongen gjordes.  

Förekomsten av historiska gruvor har påverkat produktionen under 2010 liksom de gjorde 
under 2009. Borrningsresultaten visar att historiska gruvor finns i kvarvarande block av 
Talafyndigheten, den stora resurs på Gold Borzya, vilket kommer att påverka gruvdriften i 
framtiden också. 
 
 
Artelj Lena  
 
164 kg producerades under 2010, vilket är en minskning med 39% jämfört med 2009. 
Styrelsen har beslutat att sälja Artel Lena på grund av reservuttömning, höga kapitalkostnader 
och underproduktion.  

Ett samarbetsavtal med ett specialiserat alluvialt gruvbolag har undertecknats i februari. 
Enligt avtalet har en partner garanterat en kredit på 150 miljoner till Artel Lena, varav en del 
kommer att användas för uppgradering av utrustning och prospektering under 2011.  

Enligt avtalet kommer entreprenören vara ansvarig för förvaltning av gruvdriften samt täcka 
produktionskostnaderna under 2011, och som ersättning erhålla 85% av Artelj Lenas intäkter. 
Detta innebär att CAG har utan risk för kostnadssidan tillförsäkrat sig 15% marginal på Artelj 
Lenas årsproduktion.  
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Prospekteringsverksamhet 
 
Staroverenskaya fältet 
 
Under fjärde kvartalet 2010 har en geokemisk undersökningsrapport över 
Staroverinskayafältet slutförts. Alla prover har skickats till Alex Stewart Geochemical 
laboratory i Moskva för utvärdering. Resultaten förväntas under våren 2011.  

Malmprover från Bogomolovskoe och Kozlovskoe fyndigheterna har samlats in och skickats 
för bio-laktester till ESTAgeo laboratorium i Moskva. Resultaten av de bio-metallurgiska 
testerna väntas under Q2 2011.  

Chitageologorazvedka har fått uppdrag att genomföra yttersligare prospekteringar på 
förlängningarna av Podgornojes malmkroppar i syfte att öka lakningsbara reserver för 
Solcocon anläggningen.  

Prospektering vid Kozlovskojefyndigheten i syfte att stratifiera zonerna för oxiderade och 
primära malmer hos malmkropparna har avslutats. TEO och reservutvärdering är under 
utarbetande.  

 
Tardanfyndigheten och Tardanfältet  

Ett prospekteringsprogram för Tardan och inom Tardanområdet för perioden 2011-2012 har 
framtagits.  

Syftet med prospekteringsprogrammet är att förlänga livslängden för Tardananläggningen. 
Prospekteringsprogram med en budget på 130 MRUB kommer att fokusera på en känd 
mineraliseringszon inom Tardanfyndighetens och Tardanfältet.  

Under fjärde kvartalet har geokemiska provtagningar och databearbetning för Tardanfältet 
fortsatt. 10 200 prover (60% av det totala antalet) har analyseras. Arbetet kommer att avslutas 
under våren 2011. 

 
Uzhunzhul  
 
Geokemisk undersökning av hela licensområdet har slutförts under 2010. Alla prover har 
levererats till Alex Stewart laboratorium, 2000 prover (35% av det totala antalet) har 
analyseras och bearbetats. De resultat som uppnåtts hittills har bekräftat Yurkovskys och 
Paraspans framtidsutsikter. En ny geokemisk anomali kallad "Lagernaya"  har upptäckts.  

Vissa diken vid Yurkovsky prospekteringsområde från tidigare år stannade i mineraliserade 
zoner. Dessa har förlängts och provtagits under Q4 2010.  

 
Kara-Beldyr 
 
Under fjärde kvartalet 2010 hade 22 kärnborrhål utförts i Gordzonen i Kara Beldyrprojektet. 
Tidigare borrning i Gordzonen har visat på en zon av sulfidbaserad guldmineralisering över 
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en sträckningslängd av 750 meter till ett djup av över 250 meter med en genomsnittlig bredd 
på 25 meter och mineraliseringen är öppen mot djupet.  

De preliminära resultaten har bekräftat de viktigaste geologiska egenskaperna som tidigare 
identifierats, inklusive huvudförkastning och förändringszoner i både liggväggar och 
hängväggar. Synligt guld noterades i 50% av borrhålen vilket är mer än i den första 
borrningen. Borrningar kommer att fortsätta under det första kvartalet 2011.  

 
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. 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 Svyazbank 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 till fullo återbetalats i slutet av oktober 2010. 
 
Gre-324 erhöll i april en kredit uppgående till 80 MRUB i Svyazbank för att finansiera den 
alluviala verksamheten och malmbrytningen i Guld Borzya och Rudtechnology. Räntesatsen 
var 15% per år. Lånet har till fullo återbetalats 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 netto 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.  
 
I december 2010 har GRE 324 tecknat ett nytt låneavtal med Svyaz-Bank som tillförsäkrar 
bolaget en kredit på 300 MRUB till 12% årsränta. 200 av de 300 MRUB kommer att 
investeras i utrustning för Rudtechnology (Solcocon) och Gold Borzia som gör det möjligt att 
bygga ut och förbättra produktionstillgångarna. Resterande 100 MRUB kommer att investeras 
i rörelsekapital för vinter-vårsäsongen och förarbeten för gruvdriften. 
 
 
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. 
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Nettoresultatet för rapportperioden januari – december 2010 blev -14 445 TSEK  (-12 281 
TSEK), varav -23 918 TSEK är relaterat till kursförlust, främst på lån till dotterbolag. För 
fjärde kvartalet blev nettoresultatet  4 011 TSEK (-6,967 TSEK).   
 
Moderbolagets kassa uppgick till 10 945 TSEK (14 794 TSEK) per slutet av december 2010. 
 
 
Anställda 
 
Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 915 (932). Per slutet av  
december 2010 var antalet anställda i koncernen 726 (556). 
 
 
Utgivna aktier  
 
I augusti 2010 genomförde CAG en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 
Emissionen fulltecknades och tillförde 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 ökade genom nyemissionen med 141 225 000 aktier. Efter 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 ökades bolagets aktiekapital med 1 453 209,75 SEK genom en riktad 
nyemission av 1 291 742 aktier till de som ställt garantier för företrädesemissionen. Utöver 
detta, ökade 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 160 169 870 aktier. Sammanläggning av aktier 10:1 genomfördes den 20 
oktober 2010, för att uppfylla noteringskraven på Nasdaq OMX First North, vilket resulterat i 
att antal aktier i CAG därefter uppgår till 16 016 987.  
 
 
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång  
 
Kredit godkännande 
 
En ettårig 150 MRUB kreditfacilitet med en årlig ränta om 12,5% till Artel Lena godkändes 
av ATB bank i februari 2011. 
 
 
Nästkommande rapport 
 
Nästa rapport för Central Asia Gold är årsredovisning för 2010. Den kommer att 
publiceras den 29 april 2011. Rapportdagarna under 2011 kommer att vara följande: 
 
Årsstämma    23 maj 2011 
Kvartal 1 2011 (jan - mars) 23 maj 2011 
Halvårsrapport 2011 (jan - jun)  18 augusti 2011 
Kvartal 3 2011 (jan - sept)          17 november 2011 
 
 
Företagsinformation 
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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  
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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 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) Valuta risker: Central Asia Golds verksamhet och rapportering påverkas av guld 
priset i USD produktionskostnader i Rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i 
växelkurserna kan få stor påverkan på både lokal operationella resultatet och värdet i 
SEK rapporterade resultatet. 

3) Politiska risker: Central Asia Gold agerar i dagsläget i ett enda land i Centralasien, 
nämligen i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situation är ej 
lika stabil som i Västeuropa.  

4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de 
senaste åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett 
guldbolag.  

5) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekterings-företag 
påverkas av geologiska och ekonomiska faktorer. Uppskattningen av reserverna är 
därför alltid beroende av det internationella guldpriset, kostnaderna förenade med 
produktionen etc. Därför kan de uppskattade guldreserverna i ett guldföretag bli 
föremål för ändring när som helst. Speciellt de alluviala dotterbolagen inom Central 
Asia Gold är känsliga för kostnadsökningar. 

6) Finansiell- och projektrisk: Central Asia Gold AB är ett litet guldföretag i ett tidigt 
skede. Det sysslar såväl med prospektering som produktion av guld. Bolaget är 
fortfarande i behov av extern finansiering för att utveckla sin verksamhet. Om 
tillgången till extern finansiering skulle minska skulle det inverka negativt på 
bolagets framtidsutsikter.  

7) Legal risk: Dotterbolaget OOO Artelj Lena är involverat i diverse tvister. 
Frågeställningen rör perioden före Central Asia Gold tog över ägandet till OOO 
Artelj Lena. Juridisk person reorganiserad från arbetarkollektiv till OOO kan inte 
betraktas som en legal efterträdare i frågor om medlemskap i bolaget, det gäller också 
överklagande av bolagsstämmans beslut i kollektivet. Högsta skiljedomstolen i 
Ryssland har yttrat sig om detta i beslut daterat 20 augusti 2008 № 10603/08. Med 
tanke på det ovan nämnda, anser Central Asia Gold att alla fordringar mot Artel Lena 
inte kommer att tillgodoses i framtiden. Central Asia Golds och Artelj Lenas juridiska 
ombud arbetar med att lösa frågan. 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 
 
Central Asia Gold har ett antal transaktioner med närstående. Detta är i detalj beskrivet i 
årsredovisningen för 2009 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. 
 
Denna bokslutskommuniké har inte reviderats av bolagets revisorer. 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 
 
Stockholm den 25 februari 2011 
 
Central Asia Gold AB (publ) 
 
Lars Guldstand      Mike Nunn 
Styrelseordförande     Ledamot  
 
Patric Perenius      Alice Volgina 
Ledamot      Ledamot 
 
Preston Haskell 
Ledamot och verkställande direktör 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549, 
email:  preston.haskell@centralasiagold.se,  
 
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  
email: lars.guldstrand@centralasiagold.se 
 
Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 
Stockholm 
 
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland i 
de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 
tillgångarna bedömdes per slutet av december 2010 omfatta knappt 740 000 troy ounce   
(1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards (omkring 23 ton).  
 
Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX 
Nordic Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold 
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Fondkommission är Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller 
www.mangold.se.  
 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på 
Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej 
utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. 
Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan 
komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  
Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid 
varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och 
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och 
politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns 
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens 
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) 
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och 
osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den 
faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning 
förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  


