
 

Operativ uppdatering Central Asia Gold 

Pressmeddelande 2008-07-25 

 Central Asia Gold sänker produktionsmålet för 2008 till 1 000 – 1 100 kg från tidigare 1 250 kg 

 Ny reservberäkning avseende Tardan-fyndigheten pågår 

 På Kopylovskoye-fyndigheten väntas viktiga provsvar i augusti – september 

 

Förväntad guldproduktion under 2008 

Per slutet av juli har nära halva produktionssäsongen för de alluviala dotterbolagen inom Central Asia 

Gold passerat. Så långt har de två alluviala dotterbolagen tillsammans producerat omkring 250 kg 

guld. Produktionsmålet för 2008 var tidigare 900 kg för bägge bolagen.  Detta mål är nu 

svåruppnåeligt och mer realistiskt är en nivå för helåret om 750 kg. Den lägre produktionen beror 

främst på den bakomliggande höga inflationen, främst gällande dotterbolaget Artelj Lena i Irkutsk. 

Starkt stigande lönekrav har under pågående säsong lett till stor personalomsättning då anställda 

söker sig till bättre avlönade jobb och/eller bekvämare arbetsvillkor. Det inverkar menligt på 

produktiviteten. Bränslepriserna är också kraftigt upp vilket inverkar negativt på lönsamheten i 

främst de alluviala dotterbolagen. 

Inom gruvverksamheten har Tardan-fyndigheten fram t o m slutet av juli producerat omkring 140 kg 

guld. Målet för 2008 var 350 kg.  En ny magnetitseparator har nyligen ingångsatts , vilken bedöms 

komma att  öka den månatliga produktionen under resten av året. Likafullt är 350 kg svåruppnåeligt. 

Ny produktionsplan 2008 för Tardan är därför nu 300 kg. 

Sammantaget är därför nytt guldproduktionsmål för Central Asia Gold 2008 1 000 – 1 100 kg. Tidigare 

avgivet mål var 1 250 kg. 

 

Ny reservberäkning Tardan 

I enlighet med tidigare information pågår en ny reservberäkning avseende Tardan-fyndigheten. 

Siffran måste godkännas av de ryska myndigheterna (TKZ).  Godkännandet består i stort av att 

myndigheterna granskar såväl geologiska data som ekonomiska data. Det välkända ryska 

projektinstitutet IRGIREDMET har kontrakterats för att göra en s k  feasibility study som kommer att 



granskas av myndigheterna, och arbetet pågår.  Central Asia Golds geologer går in med siffran 9,2 ton 

av C1-C2 reserver enligt ryska standards. IRGIREDMET bedömer sig vara klara med sitt arbete i slutet 

av september, varvid de geologiska och ekonomiska beräkningarna samtidigt granskas av TKZ.   

 

Arbetet på Kopylovskoye-fyndigheten 

På Kopylovskoye-fyndigheten i Irkutsk pågår utvärderingsprogrammet.  Totalt har i dagsläget 

omkring 2 000 prover tagits från ytdiken, kärnborrning och pneumatisk borrning. Därav har f n ca 750 

prover sänts in till två laboratorier för analys. I augusti – september kommer det därför att finnas 

omkring 750 färdiga provsvar från fyra stycken olika prospekteringslinjer. Huvuddelen av analyserna 

kommer från prospekteringslinjer som ligger utanför den fastställda malmkroppen. Dessa analyser 

kommer att ge viktiga indikationer avseende fyndigheten. Mer information väntas kunna ges i 

halvårsrapporten i slutet av augusti. 

 

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 645 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 

enligt ryska standards.  

 

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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