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• Central  Asia Gold vinner via dotterbolaget Kopylovskoye AB licensauktion 
avseende 141 km2 stort licensblock i distriktet Bodaibo (Irkutsk) 

• Licensblocket ”Prodolny” angränsar till Central Asia Golds Kavkaz-
fyndighet och ligger nära Kopylovskoye-fyndigheten 

• Blocket var ett av de sista olicensierade i detta distrikt och gör Bodaibo till 
en mycket betydande del av Central Asia Golds projektportfölj 

 
Central Asia Gold AB deltog den 25 april på en publik licensauktion i distriktet Bodaibo i 
Irkutsk-regionen. På auktionen såldes ett antal licensblock innehållande guldförekomster ut.  
Central Asia Gold bjöd via det 75% ägda dotterbolaget Kopylovskoye AB på licensblocket 
”Prodolny”. Detta block har en yta om 141 km2 och innehåller en mängd guldförekomster. 
Intresset för regionen i fråga kommer sig bl a av att Rysslands absolut största guldfyndighet 
Suchoy-Log ligger i närheten. Suchoy Log bedöms innehålla  1 000 ton (30 miljoner uns) av 
fastställda guldreserver. Guldfyndigheterna i distriktet betraktas allmänt som satelliter till 
Suchoy-Log. 
 
Bakgrunden till Central Asia Golds förvärv är att CAG-koncernen  i närheten redan äger 
Kopylovskoye-  och Kavkaz-fyndigheterna.  På Kopylovskoye finns redan registrerat drygt 7 
ton guldreserver (240 000 oz) medan Kavkaz-fyndigheten är på ett tidigare stadium men med 
samma fastställda egenskaper.  Typiskt för guldfyndigheterna i denna region är närvaron av 
stora fria guldkorn. Angreppssättet för att fastställa guldreserverna går ut på att ta stora 
volymprover av material för att statistiskt fånga upp de få men stora guldkornen i marken. Då 
erhålls de rättvisande guldhalterna, som typiskt i regionen är kring 3 gram per ton. Så har 
redan skett på Kopylovskye och Kavkaz, och Central Asia Gold bedömer att samma 
förhållande gäller på ”Prodolny”.  
 



Attraktiviteten på Kopylovskoye- och Kavkaz-licenserna, som var och en har en yta av ett par 
kvadratkilometer, torde öka ännu mer när de kompletteras med Prodolny som alltså har en yta 
av 141 km2.  Blocket anses enligt auktionsmaterialet i dagsläget innehålla ca 18 ton (578 000 
oz) guldmineraltillgångar enligt ryska geologiska standards.  Endast begränsat geologiskt 
arbete har dock bedrivits där. 
Licensen omfattar såväl rätten till prospektering och utvärdering som senare rätten att 
producera guld. Auktionspriset blev motsvarande drygt 3 MSEK. 
 
 
 
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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