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avseende perioden 1 januari – 30 juni 2010


Guldproduktionen för perioden januari - juni 2010 uppgick till 201 kg (106 kg)
och under andra kvartalet 2010 uppnåddes 133 kg (106 kg).



Totala intäkter för perioden januari - juni 2010 uppgick till 74,4 MSEK (224,3
MSEK). Jämförande siffror för perioden januari - juni 2009 exkl. upplösning av
negativ goodwill var 23,0 MSEK, d.v.s. en förbättring med 51,4 MSEK jämfört
med föregående år.



EBITDA för perioden januari – juni 2010, uppgick till 7,5 MSEK (184,0 MSEK).
Jämförande siffror för perioden januari – juni 2009 exkl. upplösning av negativ
goodwill var -17,3 MSEK d.v.s. en förbättring med 24,8 MSEK jämfört med
föregående år.



Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar för perioden januari - juni 2010
uppgick till -11,4 MSEK (167,0 MSEK). Jämförande siffror för perioden januari
- juni 2009 exkl. upplösning av negativ goodwill var -34,2 MSEK, d.v.s. en
förbättring med 22,8 MSEK jämfört med föregående år.



Resultat per aktie uppgick till -0,65 kronor (9,98 kronor) för perioden januarijuni 2010. För andra kvartalet 2010 uppgick resultatet per aktie till -0,34 kronor
(-0,85 kronor)



De totala registrerade guldreserverna C1/C2 enligt ryska standarder väntas nå
nivån ca 34 ton i slutet av 2010, och uppgår per rapportdagen till ca 24 ton.
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång



En fulltecknad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
slutfördes i augusti 2010. CAG kommer att tillföras ett kapital på cirka 226
MSEK före transaktionskostnader. Antalet aktier ökar med 141 225 000 och
aktiekapitalet ökar med 158 MSEK. Efter nyemissionen kommer det totala
antalet aktier att uppgå till 158 878 125, vardera med ett kvotvärde om 1,125
kronor och aktiekapitalet kommer att uppgå till 179 MSEK.



Sedan 19 juli 2010 CAG är noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First
North Premier stället för NGM Nordic Growth Market.
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VD-kommentar
Det är med tillfredsställelse som jag nu summerar det första halvåret 2010, samt den senaste
tidens aktiviteter och utveckling. Nu är de viktiga bitarna på plats för att kunna genomföra
den strategi som tidigare presenterats. De under Q2 planerade aktiviteterna, både operationellt
och finansiellt, har i allt väsentligt genomförs enligt plan,
Först och främst har vi avslutat företrädesemissionen där CAG tillförs ett kapital på cirka 226
MSEK före transaktionskostnader. Detta resulterar i att vi nu även har kapitalet för att kunna
genomföra de planerade aktiviteterna.
Våra planer för framtiden bekräftas redan nu av den positiva trenden i CAGs guldproduktion
som utvecklats mycket positivt under innevarande år.
Föregående år producerade CAG 106 kg guld under det första halvåret, i år har vi fördubblat
produktionstakten första halvåret till 201 kg. Fram till nu har vi producerat ytterligare ca 200
kg, således ca 400 kg totalt den 27 augusti 2010. Målet att öka produktionen med 50 procent
på helårsbasis 2010 till cirka 1 000 kg ligger fast. Vårt tydligt uttalade mål är att fortsätta öka
produktionen med ytterligare en fördubbling till 2 000 kg år 2011.
Den utökade guldproduktionen 2010 gör att bolaget dessutom kommer att nå ett positivt
operativt kassaflöde redan under innevarande räkenskapsår.
Totala intäkter för sex månader 2010 ökade från 23 MSEK till 74 MSEK jämfört med
föregående år, driftskostnader ökade från 45 MSEK till 79 MSEK, vilket är i linje med
ökningen av produktionen.
Utvecklingsplanerna som beskrevs i föregående rapport genomförs nu framgångsrikt:
Utbyggnaden av ny lakningsanläggning i Tardan har påbörjats. Det positiva mottagandet våra
pågående aktiviteter fått, inte minst emissionen, gör att de ryska bankerna ställt sig positiva
till att vara med och finansiera utbyggnaden av Tardan. Tardan har redan från rysk bank blivit
beviljad ett lån uppgående till 500 millioner Rubel som en del i finansieringen av
lakningsanläggningen. Anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1200 kg
guld. Investeringen förväntas generera ett kassaflöde på cirka 50-70 MSEK per år och har en
återbetalningstid på mindre än två år. Aktiviteten vid lakningsanläggningsbygget är nu
mycket intensivt för att säkerställa att den färdigställs före vintersäsongen.
Lakningsanläggningen i Solcocon har återstartats enligt plan. Provtagning vid det nyligen
utforskade området Podgornoe har visat mycket lovande guldinnehåll (2,5 gram per ton).
Gruvdriften påbörjades där i mitten av augusti.
När det gäller alluviala guldutvinningen har Gold Borzya överstiget den budgeterade
produktionen med 15%. I augusti beslutade styrelsen att sälja produktionsbolaget Artelj Lena.
Med beaktande av underproduktion i bolaget tillsammans med de höga kostnaderna samt
CAGs strategi att främst satsa på guldutvinning ur malm är Artelj Lena inte strategiskt viktigt
för koncernens kärnverksamhet. Aktierna i Artelj Lena kommer att säljas i fyra steg fram till
november 2012. Försäljningssumman är kontant 4 MUSD (29 MSEK) inklusive ränta på 15%
på den uppskjutna delen av betalningen som ska betalas i slutet av 2012.
Den mycket viktiga prospekteringsverksamheten fortsatte under det andra kvartalet 2010
enligt plan. De nyligen utforskade områdena i licensområdet Staroverinskaya har inneburit
en återstart av lakningsanläggningen i Solcocon. Tre lovande anomalier har identifierats inom
Tardan området. Sammanlagt tas 40 000 prover på guldfälten Staroverinskaya, Tardan och
Uzhunzhul under innevarande period.
CAG AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari – juni 2010

2

En C1/C2 klassificering av guldreserver i Kozlovskoe kommer att inledas under hösten 2010.
Godkännandet väntas under slutet av 2010.
Prospekteringssamarbetet i Kara-Beldyr med det kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold har
utvecklats enligt plan. Centerra har nu investerat 2,5 MUSD i Kara-Beldyr med rätt att erhålla
50% av aktierna i Kara-Beldyr enligt joint venture avtalet. Det legala arbetet med att överföra
50% av aktierna i Kara-Beldyr till Centerra har påbörjats.
Sedan 19 juli, 2010 är CAG noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First North
Premier istället för NGM Nordic Growth Market, 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.
Jag kan konstatera att CAG hittills under årets första 6 månader har levererat enligt
förväntningarna och har skapat den plattform som krävs för att kunna utvecklas positivt
framöver, vi är 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 elva 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 juni 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 4 112 den 30 juni 2010.
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201
27
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677

132

9,5

11,6

12,0

23,6

9,5

226

* Enheterna är del av GRE (Staroverinskaya licensen)
C1 och C2 är registrerade guldreserver enligt rysk standard. Vänligen observera att C2 enligt rysk standard anses vara guldreserver,
men att det föreligger vissa skillnader mellan ryska och västliga kategorier.
P1 och P2 är prognosticerade reserver och är uppskattade med begränsad prospekteringsdata. Denna kategori var använd på Sovjettiden (och används fortfarande i Ryssland) fö att kvantifiera en potential inom ett område. P1 och P2 definieras inte som tillförlitliga
kvantifieringsmetoder i Väst eftersom värdena är alltför osäkra.
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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 koncern-redovisningen under
perioden januari – februari 2009, men däremot fr.o.m. den 2 mars 2009.
För sexmånadersperioden januari – juni 2010 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt och
minoritet om -11 410 TSEK (167 027 TSEK) vilket motsvarar -0,65 kronor per aktie (9,98
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 juni 2009 varit -34 234 TSEK.
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 48 201 TSEK (12 487 TSEK). Under
kvartalet april – juni 2010 uppgick guldförsäljningen till 32 106 TSEK (12 167 TSEK). Totalt
såldes 172 kg guld under sexmånadersperioden (71 kg).
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen för sexmånadersperioden en övrig
intäktspost om 5 672 TSEK (964 TSEK) avseende främst återvunnen ingående moms, vilken
tidigare kostnadsförts. För ytterligare detaljer, se ”moderbolaget” nedan.
Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 14 371 TSEK
(5 207 TSEK). För andra kvartalet 2010 var ökningen 3 073 TSEK (3 527 TSEK).
Under rapportperioden januari – juni aktiverades 6 181 TSEK (4 391 TSEK) av
prospekteringskostnader på dotterbolagsnivå. För andra kvartalet 2010 var motsvarande
aktivering 3 469 TSEK (3 110 TSEK).
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev -78 722 TSEK (-44 916
TSEK). För andra kvartalet 2010 uppgick rörelsekostnaderna till -41 979 (-32 881 TSEK).
Årets ökade kostnader är helt förklarade av den väsentligt ökade aktivitetsnivån i
verksamheten under 2010.
Netto finansiella poster uppgick till -1 205 TSEK (-12 632 TSEK) för rapportperioden. För
kvartalet april – juni 2010 uppgick netto finansiella poster till -10 515 TSEK (2 554 TSEK).
Skatten för rapportperioden blev en kostnad på -6 098 TSEK (119 TSEK). Den hänför sig till
först och främst en förändring i uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. För andra kvartalet
2010 blev skatten 2 128 TSEK (-4 249 TSEK).
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för tolvmånadersperioden var -191 TSEK
(-146 TSEK). Denna avser dotterbolaget Artelj Lena. För andra kvartalet 2010 var
minoritetens andel av resultatet -83 TSEK (-123 TSEK).
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Guldutvinning, Produktion
Gruvdrift
Tardan
Under årets första 6 månader producerades 112 kg guld vid det gravimetriska anrikningsverket. Vi har nu avslutat den gravimetriska utvinningen från nybruten malm för året. Under
resten av året kommer guldutvinningen att ske från de befintliga slagghögarna. För att nå de
uppställda målen för året har följande åtgärder vidtagits:
• 87 000 ton malm för lakning har brutits.
• 20 000 ton slagg har lagts för avvattning.
• En mobil krossningsanläggning har beställts för att förbereda malm för lakning.
• Cyanider är inköpta och olika leveransmöjligheter studeras.
• Lakningsplatta, damm, värmepanna och pumpstation byggs.
Uppförandet av lakningsanläggningen
Montaget av lakningsanläggningen är nu inne i sin mest aktiva fas. Projektet har utvecklats
enligt:
1) ADR-anläggning (Adsorption Desorption Recovery plant)
• Alla markarbeten har avslutats. Jordpackning och betonggjutning påbörjades den 9
augusti respektive 23 augusti.
• Byggnads- och montage- kontrakt diskuteras med kinesisk underleverantör.
• För närvarande läggs beställningar på fabriksutrustning till ADR-anläggningen,
leveranstid är inom 60 dagar.
2) Lakningsplatta
• Markarbeten är planerade att färdigställas under september.
• Foder och dränage installeras i september.
• Malmuppläggningen samt bevattningsdelen är planerad till oktober.
3) Krossning och Agglomerering
• Markarbetena färdigställda i mitten av augusti. Betonggjutningen startar under
september.
• Det mesta av utrustningen för ADR-anläggningen har beställts. Krossen beställs
under Q4 2010.
Infrastruktur: 60% av vägarna är färdigställda, 2 nya byggnader för 100 personer är under
uppförande. Vattenförsörjning: underleverantören är utsedd.
Beslut om godkännande av projektet enligt den statliga normen för anläggningsbyggande
väntas i september.
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Solcocon (Rudtechnology)
Guldproduktion
Som planerat, påbörjades driften i lakningsanläggningen i Solcocon med bevattning och guld
produktion den 19:e maj. I slutet av juni hade 12 kg producerades. Gruvdrift på
Bogomolovskoe fyndigheten avslutas under augusti på grund av för lakningsdrift
oekonomiska halter av guld. Provtagning på Podgornoe visar lovande innehåll på 2,5 gram
per i oxiderad malm. TEO (permanenta villkor) och reservklassificering för Bogomolovskoe
(Inklusive Podgornoe och Yuzhnoe områden) har erhållits, om än en månad senare än väntat.
Gruvdrift påbörjades i mitten av augusti på de nyligen prospekterade fyndigheterna
Podgornoe och Yuzhnoe.
Lakningsanläggningen
Följande renovering av anläggningsutrustningen har gjorts:
• Krossar, siktar och transportörer har reparerats.
• Gamla slagghögar har plöjts och ett nytt bevattningssystem har installerats.
• Rör för lakningslösningar har ändrats.
• En enhet för avskiljning av aktivt kol har installerats för att minska igensättning av
rör.
• Tankar har rengjorts, 5 ton kol- och karbonat- avfall har avlägsnats.
• Pumpar har lagts till för att öka produktiviteten.
• Layouten på utrustningen och rörledningarna i ADR anläggningen har ändrats för att
ytterligare förbättra adsorptionen. Adsorptionskolonnen är installerad och igångkörd.
• En värmekrets för lakningsvätskan har installerades för att tillåta drift vintertid.
• Underhållskontroll av laboratorieutrustningen genomförd och laboratoriet uppstartat.

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
Den alluviala gruvdriften på Gold Borzya inleddes redan i april på grund av gynnsamma
väderförhållanden. Därmed hade 58 kg utvunnits vid utgången av juni 2010. För att klara
produktionsmålen kommer ytterligare gruvutrustning (lastbilar, grävmaskiner och
schaktmaskiner) att hyras av både externa och interna (Solcocon) leverantörer. Vi planerar att
installera ytterligare anrikningsverk för att kunna öka genomströmningen av guldförande
sand.
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Artelj Lena
20 kg har producerats vid Artelj Lena fram till den 30 juni. Två nya fyndigheter är planerade
att utvecklas i år -Aroi (Nizjneudinsk regionen) och N. Kevakta (Bodaibo regionen).
För att hålla produktionsplanen har följande åtgärder genomförts:
• 2 extra koncentratorer (grizzles) har installerades vid Kevakta.
• Extra insatser för att snabba upp reparationerna av gruv-flottan har gjorts på Kevakta.
• Två fyndigheter (Vacha och V. Bodaibo) har öppnats och kommer att vara redo för sandtvätt
under augusti - september 2010

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 2010 kommer att koncentreras på att identifiera nya guldanomalier och studera metasomatiska mineraliserade zoner för att finna nya, potentiellt
omfattande, reserver.
Under årets första sex 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. Den 30 juni 2010 hade 4 395 prover samlats in
och överförts till Alex Stewart Laboratory i Moskva.

Staroverinskaya fältet
Det är planerat att samla in 20 000 prover på ett 100 * 100 m område på licensområdet
Staroverinskaya. Den geokemiska undersökningen kommer att vara färdig i slutet av
september.
Kontrakt med Chitageologorazvedka (ChGR), ett statsägt prospekteringsbolag, har
undertecknats under det första kvartalet. Kontraktet omfattar att utarbeta en geologisk rapport
om Staroverinskaya fältet med P1 resursberäkning och en geologisk rapport om alluviala
fyndigheter (prospekteringsprogramet från 2004 - 2008). Rapporterna väntas bli klara och
granskas av Ministeriet för naturresurser (MNR) i slutet av 2010.
Tidigare avtal med ChGR 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.
Dessutom har ett avtal om geologisk rapport och resursberäkning på Kozlovskoe förhandlas
fram. Arbetet kommer att omfatta metallurgiska tester på SGS, Chita för att välja teknisk
process för utvinning av guld ur Kozlovskoe-malmer.
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Arbetet inom ramen för kontrakten med ChGR kommer att sammanfatta en stor femårig
prospekteringskampanj som ChGR utfört på Staroverinskaya fältet. Rapporterna kommer att
innehålla alla historiska data för fältet och kommer att användas av Central Asia Gold för att
utveckla framtida prospekteringsprogram.

Kara-Beldyr
Ett borrprogram vid prospekt Ezen är genomfört. Resultatet visar på lägre potential än väntat.
Den slutliga analysen av borrprogrammet, provtagningar, planering av vägar och kartläggning
av tidigare diken genomförs nu i lägret. Potentialen är oklar och slutligt resultat förväntas
vara klart i slutet av augusti 2010.

Uzhunzhul
Företaget har köpt aeromagnetiska och gammadata spektrometri för Uzhunzhul. 2 800 geokemiska prover har analyserats på Alex Stewart Laboratory i Moskva.
Den nya informationen har behandlats och resultaten bekräftar Yurkovsky och Paraspan
prospekten. Ett antal intressanta strukturer har identifierats. 2 000 prover har tagits och sänts
till Alex Stewart Laboratory. En ny geokemisk anomali, "Lagernaya" har upptäckts.
Detaljerade geokemiska undersökningar av anomalierna genomförs i år.

Investeringar, likviditet och finansiering
Lån uppgående till 12 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehovet har erhållits under marsapril 2010 från Preston Haskell, VD och största aktieägare i CAG. Räntesatsen på lånet är
16% per år.
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 är 15%
per år. Återbetalning av lånet med 27 MRUB plus motsvarande ränta gjordes enligt avtal
under juni och juli 2010. Lånet kommer att vara helt återbetalat 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
är 15% per år. Återbetalning av lånet med 25 MRUB plus motsvarande ränta gjordes enligt
avtal under juni och juli 2010. Lånet kommer att vara helt återbetalat i slutet av oktober 2010.

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.
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Det ska nämnas att Skattemyndigheten under augusti 2010 återigen har tagit upp momsfrågan
och efterfrågat ytterligare information från bolaget
Nettoresultatet för rapportperioden januari – juni 2010 blev 6 501 TSEK (63 TSEK). För
andra kvartalet blev nettoresultatet 7 726 TSEK (-6 005 TSEK).
Moderbolagets kassa uppgick till 638 TSEK (5 730 TSEK) per den 30 juni 2010.

Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt under rapportperioden 779 (950). Per 30 juni 2010 var
antalet anställda i koncernen 853 (884).

Utgivna aktier
Under det första kvartalet 2009 genomfördes en apportemission för att finansiera förvärvet
(samgåendet) av NMC-bolagen.
I juli 2009 genomfördes en aktiesammanläggning 200:1. Antalet utestående aktier per
rapportdatumet är 17 653 125. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 2 500 000
stycken. Var och en av teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny CAG-aktie för ett
teckningspris om 40 SEK. Löptiden är t o m januari 2012.
CAG har under perioden mellan den 19 juli och den 4 augusti 2010 genomfört en nyemission
med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen fulltecknades och tillför CAG cirka
226 MSEK före emissionskostnader.
Av det totala emissionsbeloppet om cirka 226 MSEK betalas aktier motsvarande cirka 126
MSEK genom kvittning av fordringar som Bertil Holdings Limited har gentemot mot
Bolaget, ett av CAGs verkställande direktör Preston Haskells helägda bolag.
Antalet aktier i CAG kommer genom nyemissionen att öka med 141 225 000 aktier.
Aktiekapitalet kommer att öka med 158 878 125 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala
antalet aktier i CAG till 158 878 125 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,125 SEK. Bolagets
aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 178 737 891 SEK.
Vid den senaste årsstämman den 28 juni 2010 i Stockholm utgavs också ett mandat till
styrelsen för CAG att genomföra nyemissioner med eller utan beaktande av aktieägarnas
företrädesrätt. Mandatet omfattar upp till 49 048 698 nya aktier (eller optioner eller
konvertibla skulderbrev) och gäller som längst fram till nästa årsstämma. Emissionskursen
skall om mandatet utnyttjas sättas så nära börskursen som möjligt. På bolagsstämman
beslutades vidare att bolaget ska emittera 10 650 000 teckningsoptioner för ett incitamentsprogram till de anställda.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Nyemission
Central Asia Gold den har under augusti 2010 slutfört en nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 85,8 procent och resterade, motsvarande
cirka 14,2 procent, har tilldelats garanter. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför CAG
cirka 226 MSEK före emissionskostnader.
Av det totala emissionsbeloppet om cirka 226 MSEK betalas aktier motsvarande cirka 126
MSEK genom kvittning av fordringar som Bertil Holdings Limited har gentemot mot
Bolaget, ett av CAGs verkställande direktör Preston Haskells helägda bolag.
Antalet aktier i CAG kommer genom nyemissionen att öka med 141 225 000 aktier.
Aktiekapitalet kommer att öka med 158 878 125 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala
antalet aktier i CAG till 158 878 125 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,125 SEK. Bolagets
aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 178 737 891 SEK.
Mangold Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till CAG i samband med
företrädesemissionen.

Byte av marknadsplats för bolagets aktier
Sedan 19 juli, 2010 CAG är noterat på den svenska börsen NASDAQ OMX First North
Premier stället för NGM som ett steg mot en notering på NASDAQ OMX huvudlista.

Kredit från Svyazbank för uppförande av lakningsanläggning på Tardan
Den 9 juli 2010 ingick Tardan och Svyaz-banken 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%.

Bildandet av Awilia Enterprises Limited
I juli 2010 bildades och registrerades på Cypern det nya, av CAG AB helägda, dotterbolaget
Awilia Enterprises Ltd. Detta som ett steg i att överlåta aktier i Kara-Beldyr till Centerra Gold
enligt befintligt joint-venture avtal. Centerra har investerat 2,5 MUSD i Kara-Beldyr och har
enligt joint venture avtalet då rätt att erhålla 50% av aktierna i Kara-Beldyr. Det rättsliga
förfarandet att överföra 50% av aktierna i Kara-Beldyr till Centerra är påbörjat.

Försäljning av Artelj Lena
Nivån på produktionen av Artelj Lena har stadigt minskat under de senaste åren på grund av
sina utschaktade reserver. Underproduktion tillsammans med de höga kostnaderna gör att
företaget inte är lönsamt att behålla inom CAG. Tar man i beaktande att CAG’s policy är att
koncentrera sig på guld utvunnet ur malm så utgör inte Artelj Lena något strategiskt värde för
koncernens kärnverksamhet och spelar inte heller någon större roll i CAG`s långsiktiga mål.
99,8% av aktierna i Artelj Lena planeras att säljas till Lena Guld i följande steg: 3% av
aktierna kommer att säljas i augusti 2010. 32% av aktierna skall säljas i november 2010,
CAG AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari – juni 2010
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32,4% av aktierna - i november 2011 och resten 32,4% - i november 2012. Kontantlikviden är
4 MUSD inklusive ränta (15%) på utestående betalning och skall betalas vid slutet av 2012.

Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är rapporten för perioden januari – september 2010. Den
kommer att publiceras den 26 november 2010.

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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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
RESULTATRÄKNING (KONCERNEN)

3 månader
2010-04-01
-2010-06-30

3 månader
2009-04-01
-2009-06-30

6 månader
2010-01-01
-2010-06-30

6 månader
2009-01-01
-2009-06-30

12 månader
2009-01-01
-2009-12-31

Nettoomsättning

32 106

12 167

48 201

12 487

155 800

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen räkning
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor
Övriga intäkter
Upplösning av negativ goodwill
Totala intäkter

3 469
3 073
5 606
0
44 254

3 110
3 527
731
19 535

6 181
14 371
5 672
0
74 425

4 391
5 207
964
201 261
224 310

10 750
3 099
1 650
195 396
366 694

-26 051
-11 782
-4 147
-41 979

-18 280
-13 653
-948
-32 881

-43 767
-23 170
-11 785
-78 722

-22 321
-17 986
-4 609
-44 916

-125 071
-55 745
-22 812
-203 627

2 275

-13 346

-4 297

179 394

163 067

-10 515

2 554

-1 205

-12 632

-23 485

-8 240

-10 792

-5 502

166 762

139 582

2 128

-4 249

-6 098

119

2 707

Periodens resultat

-6 112

-15 041

-11 600

166 881

142 289

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsandel

-6 030
-83

-14 918
-123

-11 410
-191

167 027
-146

142 213
76

-0,34
-0,34

-0,85
-0,85

-0,65
-0,65

9,98
9,98

8,27
8,27

Antal aktier vid
periodens slut

17 653 125

17 653 125

17 653 125

17 653 125

17 653 125

Genomsnittligt antal aktier
för perioden

17 653 125

17 653 125

17 653 125

16 744 320

17 202 457

Genomsnittligt antal aktier för perioden
med hänsyn till utspädning **)

17 653 125

17 653 125

17 653 125

16 744 320

17 202 457

(alla belopp i TSEK)

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) **)

**) Det finns 2,5 miljoner utestående teck ningoptioner i bolaget per
slutet av juni 2010. Lösenpriset är 40 SEK per ak tie och varje option
berättigadetill teck ning av 1 ak tie. Sista lösentillfälle är januari 2012.
Då ak tiek ursen understiger teck ningsk ursen ger dessa teck ningsoptioner ej upphov till utspädning för närvarande.

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
(alla belopp i TSEK)

3 månader 3 månader
2010-04-01 2009-04-01
-2010-06-30 -2009-06-30

6 månader
2010-01-01
-2010-06-30

6 månader 12 månader
2009-01-01 2009-01-01
-2009-06-30 -2009-12-31

Periodens resultat

-6 112

-15 041

-11 600

166 881

142 289

Omräkningsdifferenser

-8 590

-34

-13 209

4 807

3 612

-14 702

-15 075

-24 809

171 688

145 901

-14 620
-83

-14 952
-123

-24 619
-191

171 834
-146

145 825
76

Totalresultat för perioden

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritet
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KONCERNBALANSRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

148 706
98 074
34 933
281 712

145 645
117 086
26 713
289 444

149 218
101 356
37 603
288 177

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

146 722
60 050
7 768
214 540

118 023
72 292
10 831
201 146

85 426
44 830
22 732
152 987

SUMMA TILLGÅNGAR

496 252

490 590

441 164

Eget kapital
Minoritetsintresse
Totalt eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

169 802
1 569
171 371
205 701
119 179

220 280
1 361
221 641
143 415
125 534

194 421
1 681
196 102
140 894
104 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

496 252

490 590

441 164

50
7 106
-

8 148
-

50
7 381
-

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER
Bankmedel
Anläggningstillgångar
ANSVARSFÖRBINDELSER
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
(alla belopp i TSEK)

6 månader 6 månader 12 månader
2010-01-01 2009-01-01 2009-01-01
-2010-06-30 -2009-06-30 -2009-12-31

Den löpande verksamheten

-4 297

179 393

163 458

Justering för poster som ej är kassaflödespåverkande

11 785

-196 652

-172 584

Betald/erhållen ränta och liknande poster

-2 330

-1 298

-2 275

5 158

-18 557

-11 401

Förändring av rörelsekapital

-63 013

14 373

15 989

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-57 855

-4 184

4 587

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 795

-5 714

-2 945

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

50 640

20 623

21 021

Ökning/Minskning av likvida medel

-15 010

10 725

22 662

Likvida medel vid periodens början

22 732

144

144

47

-38

-75

7 768

10 831

22 732

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)
(Alla siffror i TSEK)

Övrigt tillskjutet
kapital

Andra
reserver

Balanserat
resultat

Minoritetsintresse

Summa
eget kapital

106 125

-104 497

1 303

-63 208

0

-60 277

Totalresultat för perioden 1 jan - 30 juni 2009

0

0

4 807

166 878

-146

171 539

Aktieägartillskott

0

70 036

0

0

0

70 036

70 406

-31 570

0

0

1 507

40 343

176 531

-66 031

6 110

103 670

1 361

221 641

0

0

-1 195

-24 665

320

-25 539

176 531

-66 031

4 915

79 005

1 681

196 102

0

0

-13 209

-11 410

-113

-24 731

176 531

-66 031

-8 294

67 596

1 569

171 370

Aktiekapital
Eget kapital per December 31, 2008

Aktier utgivna för förvärv av CAG koncernen
Eget kapital per Juni 30, 2009
Periodens totalresultat July 01 - Dec 31 2009
Eget kapital per December 31, 2009
Periodens totalresultat Jan 1 - June 30 2010
Eget kapital per Juni 30, 2010

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
NYCKELTAL
Koncernen
Summa tillgångar, TSEK
Eget kapital, TSEK
Soliditet (%)
Räntebärande skulder, TSEK
Antal anställda vid periodslutet
EBITIDA, TSEK
EBITIDA excl. upplösning av neg. goodwill, TSEK
Per aktie
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Nyckeltalsdefinitioner
Summa tillgångar, SEK
Eget kapital, SEK
Soliditet (%)
Räntebärande skulder, SEK
EBITDA
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Räntabilitet på eget kapital (%)

6 månader
2010-01-01
-2010-06-30

6 månader
2009-01-01
-2009-06-30

12 månader
2009-01-01
-2009-12-31

496 252
171 371
34,5%
190 612
853
7 488
7 488

490 590
221 641
45,2%
153 838
884
184 003
-17 258

441 164
196 102
44,5%
140 594
556
185 879
-9 517

-0,65
9,62
-6,3%

9,98
12,48
123,2%

8,27
11,11
86,4%

Summa tillgångar enligt balansräkningen vid periodslutet
Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt
balansräkningen vid periodslutet
Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %
Totala räntebärande skulder vid periodslutet
Vinst före finansnetto, skatt och avskrivningar
(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt
utestående antal aktier under perioden före utspädning
Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal
utestående aktier vid samma tidpunkt
Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt
eget kapital enligt ovan under perioden

CAG AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari – juni 2010

16

Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
RESULTATRÄKNING (MODERBOLAGET)
(alla belopp i TSEK)
Övriga intäkter
Totala intäkter

3 månader
2010-04-01
-2010-06-30

3 månader
6 månader
2009-04-01
2010-01-01
-2009-06-30 - 2010-06-30

6 månader
2009-01-01
- 2009-06-30

12 månader
2009-01-01
- 2009-12-31

5 009
5 009

0
0

5 009
5 009

0
0

0
0

-2 469
-164
0
-2 633

-3 033
-227
0
-3 260

-4 185
-296
0
-4 481

-4 440
-1 747
-2
-6 189

-9 668
-971
-2
-10 641

Rörelseresultat

2 376

-3 260

528

-6 189

-10 641

Finansnetto

5 350

-2 745

5 973

6 252

-1 640

Resultat efter finansiella poster

7 726

-6 005

6 501

63

-12 281

-

-

-

-

-

7 726

-6 005

6 501

63

-12 281

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Rörelsens k ostnader

Skatt på periodens resultat
Nettoresultat för perioden
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Central Asia Gold AB (publ)
org nr 556659-4833
Balansräkning moderbolaget
(Alla belopp i TSEK)
TILLGÅNGAR

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

0
0
682 170
682 170

0
0
523 670
523 670

0
0
519 000
519 000

5 206
638
5 844

1 033
5 730
6 763

742
14 794
15 535

688 014

530 433

534 535

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

541 096
146 576
342

500 867
5 668
23 898

488 844
14 802
30 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

688 014

530 433

534 535

50

50

50

-

-

-

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER
Bankmedel
ANSVARSFÖRBINDELSER
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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 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) 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 det mer mogna Västeuropa.
3) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de
senaste åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna 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 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.
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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 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 "Viktiga händelser efter utgången av
rapportperioden” ovan.
Denna sexmånadersrapport för perioden 1 januari – 30 juni har inte granskats 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 27 augusti 2010
Central Asia Gold AB (publ)
Lars Guldstand
Styrelseordförande

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Preston Haskell
Ledamot och verkställande direktör
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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 juni 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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