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En realisationsvinst uppstår netto i Central Asia Gold till följd av utförsäljningen av
andelen i Kopylovskoye-projektet
Guldproduktionssäsongen i de alluviala dotterbolagen avslutas
Glädjande nyheter från Kavkaz-fyndigheten

Realisationsvinst netto
Central Asia Gold erhöll i september 2007 de första 35 miljoner SEK (”MSEK”) av extern
finansiering av totalt 70 MSEK avseende Kopylovskoye-projektet. Nästa 35 MSEK väntas erhållas
under fjärde kvartalet i år. I gengäld erhåller de externa investorerna en andel om 25% i dotterbolaget
Kopylovskoye AB, till vilket dotterdotterbolaget OOO Kopylovsky innehållande Kopylovskoyelicensen har överförts. Denna transaktion godkändes av en extra bolagsstämma våren 2007.
Utförsäljningen kommer att ge upphov till en koncernmässig realisationsvinst i Central Asia Gold.
Den beräknas till drygt 20 MSEK och kommer att bokas i 9-månadersrapporten som publiceras i slutet
av november.
Samtidigt har Central Asia Gold beslutat att återlämna licensen till det alluviala projektet Tomano i
republiken Buryatien. Projektet är för obetydligt mot bakgrund av de övriga större projekten i Central
Asia Gold. Återlämnandet leder till en nedskrivning om knappt 3 MSEK och kommer också att tas i
den kommande 9-månadersrapporten.
Guldproduktionsuppdatering
De två alluviala dotterbolagen Artelj Lena och Artelj Tyva håller nu på att avsluta sin
produktionssäsong. Tillsammans har de fram till slutet av oktober producerat 855 kg guld (ca 27 500
oz). Detta fördelas på 641 kg på Artelj Lena och 214 kg på Artelj Tyva. Det mesta av detta guld har
sålts under det tredje kvartalet.
Guldproduktionen fortsätter i processverket tillhörigt dotterbolaget OOO Tardan Gold. Under
kvartalet juli – september 2007 processades omkring 20 000 ton malm i en ökande månadstrend.
Under det tredje kvartalet producerades malmer från i huvudsak malmkropp nr 24 istället för
malmkropp nr 26 som utnyttjades under kvartal 2. Guldhalten i malmerna var därför lägre under
kvartalet 3 då 38 kg guldkoncentrat producerades mot 57 kg under kvartal 2.
Central Asia Gold bedömer nu att helårsproduktionen 2007 kommer att hamna i intervallet 970 –
1 050 kg guld.

Goda nyheter från Kavkaz-fyndigheten

Vid denna tid på året pågår fortfarande datainsamlingen vid koncernens utvärderingsprojekt.
Huvuddelen av analysarbetet återstår. Mer information väntas därför kunna ges senare under året och
tidigt nästa år. En positiv nyhet kan dock lämnas redan nu gällande Kavkaz-fyndigheten. Den
historiska analysen var att Kavkaz-fyndigheten innehöll relativt höggradiga men begränsade
guldreserver knutna till kvartsgångar med en mäktighet om någon meter. Central Asia Golds
geologiavdelning har hela tiden bedömt att de historiska uppgifterna underskattade fyndigheten då den
gamla datainsamlingen förbisett mycket av det grovkorniga guldet i marken. Under 2007 har nya data
insamlats på ytan främst via ytdiken. Dessa data har nu analyserats och de utvisar att guldet inte endast
förekommer i kvartsgångar utan även i sidoberget. I ytdikena har malmzonen en bredd om upp till 45
meter istället för någon enstaka meter. Detta förändrar bilden av Kavkaz-fyndigheten radikalt och får
den att likna Central Asia Golds Kopylovskoye-fyndighet.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04,
email:
torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och
besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och
Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och
tillgångarna omfattar idag omkring 747 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2
enligt ryska standards. CAG AB planerar att producera omkring 1 000 kg guld under 2007 (32 000
oz).
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.

