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PRESSMEDDELANDE  2008-08-28 

 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

Sexmånadersrapport avseende perioden 1 jan – 30 juni 2008 

 

 (NGM: CAG) 
 

     

Guldproduktionen under sexmånadersperioden uppgick till ca 239 kg (246 kg), 

varav 189 kg under kvartalet april – juni 2008 (246 kg).  

 

 

 Guldproduktionen för 2008 kommer att bli lägre än vad som tidigare 

prognostiserats (1 250 kg). Det nya produktionsmålet är nu omkring 800 – 900 

kg. Detta har negativa konsekvenser för koncernens finansiella situation.    

 

 Den nya reservstudien avseende Tardan-fyndigheten skall inom kort lämnas in 

till de ryska geologiska myndigheterna för granskning och godkännande. CAGs 

geologer förväntar sig nu att omkring 8 ton av C1+C2 guldreserver kommer att 

godkännas.  Den slutgiltiga reservgranskningen väntas äga rum någon gång i 

slutet av september till mitten av oktober.  

 

 I Bodaibo-distriket i Irkutsk har de första provresultaten avseende 

Kopylovskoye-fyndigheten erhållits. De indikerar att den guldmineraliserade 

zonen på ytan sträcker ut sig österut från den fastställda malmkroppen. 

 

 Företrädesemissionen i juni 2008 tecknades fullt ut. Den tillförde CAG ca 65 

MSEK före emissionskostnader. 

 

 Totala intäkter under sexmånadersperioden januari – juni 2008 uppgick till 107 

580 TSEK (31 571 TSEK), varav 72 647 TSEK hänförde sig till kvartalet april – 

juni 2008 (25 562 TSEK).  

 

 Nettoresultatet efter skatt för rapportperioden uppgick till –56 725 TSEK        

(-26 037 TSEK).  För det sista kvartalet april – juni 2008 blev motsvarande 

resultat  – 47 483 TSEK (-9 863 TSEK). I resultatet för rapportperioden och för 

det sista kvartalet ingår en nedskrivningspost avseende Artelj Lena om –32 902  

TSEK. 

 

 Resultatet per aktie blev -0,134 SEK för rapportperioden ( -0,066 SEK). För det 

sista kvartalet blev resultatet per aktie -0,111 SEK (-0,025 SEK). 
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VD-kommentar avseende halvårsperioden januari – juni 2008 och i synnerhet 

kvartalet april – juni 2008 

 

Det andra kvartalet 2008 inklusive följande sommarmånader fram till slutet av 

augusti har varit en mycket utmanande period för CAG AB. Vi har mött ett antal 

problemställningar i våra dotterbolag. Detta gäller främst vårt alluvialt 

producerande dotterbolag OOO Artelj Lena i Irkutsk. Inflationstrycket har resulterat 

i stor personalomsättning under pågående produktionssäsong, som började i juni. 

Inflationen leder även till ökande kostnader främst via bränslepriserna. 

Produktionsmålet har därför blivit avsevärt sänkt i såväl Artelj Lena som i CAG-

koncernen. Vår andre alluviala guldproducent har blivit mindre påverkad då Tyva-

regionen är mer avlägset belägen med mindre konkurrens på den lokala 

arbetsmarknaden. Högre bränslepriser kommer dock även att påverka Artelj Tyva. 

Vårt gruvdotterbolag OOO Tardan Gold är just i färd med att erhålla sin nya 

reservrapport från de ryska myndigheterna (TKZ). Den slutliga reservberäkningen 

väntas i september eller mitten av oktober. OOO Tardan Golds ledning arbetar 

tillsammans med projekteringsinstitutet Irgiredmet och den senaste uppskattningen av 

utvinningsbara reserver är omkring 8 ton av C1+C2 guldreserver enligt ryska 

standards. En obligatorisk del av reservberäkningen är en s k ekonomisk feasibility 

study genomförd av Irigredmet. Såväl de geologiska som ekonomiska data granskas 

samtidigt. Det finns ingen garanti att Tardan Golds siffra godkänns full ut. 

På prospekteringsområdet har de första nya provsvaren avseende Kopylovskoye-

projektet erhållits. De visar preliminärt att den guldmineraliserade zonen på 

licensblocket på ytan sträcker sig österut från den fastställda malmkroppen. Det är 

dock alldeles för tidigt att åsätta dessa data ekonomisk betydelse. 

 

Torbjörn Ranta, verkställande direktör 

 

 

Bakgrund 

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra 

Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av tre 

dotterbolag, varav två i Ryssland. De ryska dotterbolagen är av typen limited liability 

company. Vidare äger dotterbolagen ett stort antal dotterdotterbolag i Ryssland. 

Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i 

Tyva- och Irkutskregionerna i Ryssland. 

 

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser 

registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna bedöms sammantagna per tidiga 

januari 2008 innehålla netto omkring 645 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) 

guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 1 049 000 oz av P1 

guldmineraltillgångar samt slutligen 6 255 000 oz av P2 guldmineraltillgångar.  

Ryska guldreservbedömningar tar inte hänsyn till ekonomiska omständigheter till 

någon stor omfattning. Det faktum att inflationen i Ryssland har varit mycket hög 

under senare år kan innebära att de registrerade guldreserverna i primärt de två 

alluviala dotterbolagen kan ifrågasättas i dagsläget. De uppgick per tidiga 2008 till ca 

210 000 oz C1+C2 (6,5 ton). 
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Reserverna på Tardan-fyndigheten kommer att genomgå ny myndighetsprövning 

under september 2008. På Kopylovskoye-fyndigheten har 25 % av projektet sålts ut 

under 2007, vilket initialt minskar guldreserver netto till CAG AB. 

CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet 

aktieägare är för tillfället ca 3 145. 

 

Resultat – Koncernen   
För sexmånadersperioden januari – juni 2008 visar koncernen ett nettoresultat efter 

skatt om –56 725 TSEK  (–26 037 TSEK) motsvarande -0,134 SEK per aktie  

(-0,066 SEK). För kvartalet april – juni 2008 blev nettoresultatet – 47 483 TSEK  

(-9 863 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om -0,111 SEK (-0,025 SEK).  I 

resultatet för hela rapportperioden och för det sista kvartalet ingår en 

nedskrivningspost av dotterbolaget Artelj Lena om 32 902 TSEK. 

 

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 31 874 TSEK (12 277 TSEK). 

För kvartalet april – juni 2008 blev guldförsäljningen 22 875 TSEK (10 555 TSEK). 

Mängden sålt guld under rapportperioden var 179 kg, varav ca 132 kg under det sista 

kvartalet. Den högre guldförsäljningen 2008 jämfört med 2007 beror på att 

dotterbolaget Artelj Lena konsoliderades i koncernresultaträkningen först fr o m 

tredje kvartalet 2007.  

 

 Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 14 588 TSEK 

(7 217 TSEK) avseende främst tjänster utförda av dotterbolagen som sysslar med 

transporttjänster, delvis även för externa kunder. För det sista kvartalet uppgick 

transportintäkterna till 6 927 TSEK (4 447 TSEK). 

 

Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till  31 314 

TSEK (9 106 TSEK). För det sista kvartalet av rapportperioden blev 

lagerförändringen 25 486 TSEK (8 065 TSEK).  

 

Under rapportperioden aktiverades 29 709 TSEK av prospekteringskostnader på 

dotterbolagsnivå (2 971 TSEK). För det sista kvartalet av rapportperioden blev 

kapitaliseringen 17 359 TSEK (2 495 TSEK). 

 

Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev 165 133 TSEK (57 

938 TSEK). För kvartalet april – juni 2008 blev de totala rörelsekostnaderna 123 057 

TSEK (33 751 TSEK). Den ovan nämnda nedskrivningen om 32 902 TSEK ingår i 

rörelsekostnaderna för det sista kvartalet av rapportperioden. 

 

Netto finansiella poster uppgick till -2 538 TSEK för rapportperioden (977 TSEK). 

För kvartalet april – juni 2008 summerade nettot av finansiella poster till -509 TSEK  

(-1 031 TSEK). 

 

Skatteintäkten för rapportperioden blev 3 366 TSEK (-647 TSEK). Minoritetsandelen 

av nettoresultatet efter skatt för halvåret var -1 325 TSEK (137 TSEK). För kvartalet 

april – juni 2008 blev skatteintäkten 3 436 TSEK (-643 TSEK) och minoritetsandelen 

-1 529 TSEK (395 TSEK). 

 

Av koncernens under 2008 tre producerande dotterbolag är två av alluvial typ, som 

bara producerar under årets varma del (maj – okt). Den absoluta merparten av 
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koncernens nu planerade produktion för hela 2008 om 800 - 900 kg kommer därför att 

produceras och säljas under det andra halvåret.  

 

 

Gruvproduktion: 
 

Tardan 

 

Bakgrund 

Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och 

byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har 

under 2004 - 2007 kompletterats med ny datainsamling. Den första licensen avser ett 

3,3 km2 stort område beläget ca 80 km öst om regionens huvudstad Kyzyl.  

 

Ytterligare en 25-årig prospekterings- och produktionslicens vanns på en publik 

auktion under sommaren 2007. Licensblocket är 520 km2 stort och omsluter det första 

licensområdet. Det nya området kallas för ”Tardan mining district”.  Ett stort antal 

guldmineraliseringar identifierades på licensblocket redan under sovjetisk tid, och 

Central Asia Gold har redan börjat med utvärderingsarbetet.  

 

Reservstatus  

Den initiala Tardan-licensen åsattes omkring 229 000 oz (drygt 7 ton) guldreserver 

C1+C2 under slutet av sovjet- och tidig rysslandstid. Cut-off halten som då användes 

var 2 g/ton och utvärderingen gick inte längre än till 100 m djup. Av de totala 

reserverna som tilldelades under sovjet- och tidig Rysslandstid  innehöll de 5 största 

malmkropparna ca 160 000 oz av C1/C2 reserver.  

 

Central Asia Gold har under de senaste två åren genomfört ett omfattande 

utvärderingsprogram på dessa malmkroppar, och guldproduktionen har inletts. 

Utvärderingsarbetet fortsätter och ny information tillförs hela tiden. 

 

Central Asia Gold skall gå igenom en ny reservberäkning hos den ryska 

mineralreservkommittén (TKZ). Dokumentationen håller på att färdigställas och 

myndigheterna väntas genomföra reservutvärderingen någongång under tiden slutet 

av september till mitten av oktober 2008. Den senaste bedömningen som kommer 

inlämnas av dotterbolaget OOO Tardan Gold tillsammans med Irgiredmet-institutet är 

omkring 8 ton av C1+C2 guldreserver. Samtidigt kommer en ekonomisk ”feasibility 

study” (förstudie) att genomföras avseende den planerade nya lakningsanläggningen 

av Irgiredmet. Förstudien är en obligatorisk del av reservgranskningen. Den 

förväntade reservökningen jämfört med den äldre siffran från 1994 tar formen av en 

ökning av låghaltiga malmblock med en samtidig reducering av höghaltiga 

malmpartier. Den bedömda snitthalten av guld i den nya reservberäkningen väntas bli 

drygt 3 gram per ton och malmreserverna är för närvarande uppskattade till omkring 2 

miljoner ton givet en cut-off halt på 0,5 g/t. Denna siffra avser 7 stycken 

malmkroppar. Detta innebär att den gravimetriska anläggningen på Tardan kommer 

att läggas i malpåse och att guldproduktionen på Tardan kommer att upphöra inom 

några månader i avvaktan på en framtida lakningsanläggning.  
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Guldproduktion - processverket 

Malmprocessningen uppgick under sexmånadersperioden till drygt 47 000 ton (11 

000 ton), varav ca 24 600 ton under kvartalet april – juni 2008 (11 000 ton). 

Uppetiden har varit mer än 90 %. Totalt producerades under perioden ca 120 kg rent 

guld (57 kg), varav omkring 70 kg under kvartalet april – juni 2008 (57 kg).  

 

En utmaning har hittills varit en relativt stor närvaro av mineralet magnetit i malmen. 

När det närvarar sjunker utvinningskoefficienten i den gravimetriska processen, och 

en större andel av guldet i malmen binds till den intermediära guldprodukten 

avfallssand. Med anledning av detta har företagsledningen på Tardan testat ett 

ytterligare processteg i den gravimetriska fabriken, nämligen en magnetitseparerings-

linje. Denna togs i drift mot slutet av det andra kvartalet men har fram till nu inte haft 

någon större inverkan på utvinningskoefficienten i den magnetithaltiga malmen. 

Därför är produktionsmålet för 2008 vid Tardan-fabriken nu 210 kg kemiskt rent 

guld. 
 

 

Kopylovskoyefyndigheten i Irkutsk 

Kopylovskoye är en guldfyndighet som enligt ryska geologiska standards innehåller 

drygt 7 ton av guldreserver (ca 240 000 oz). Projektets potential bedöms dock som 

mycket stor, då de nuvarande reserverna endast har beräknats till 30 meters djup. Den 

på blocket fastställda malmkroppen har en längd om ca 300 m och en bredd om i snitt 

50 m. Guldet i marken representeras till stor del av stora, fria guldkorn. Det medför 

att viktigt att ha en tillräckligt stor representativ provmängd i provtagningarna. 

Konventionell kärnborrning ger inte denna provmängd så RC-borrning behövs för att 

fastställa guldhalterna på djupet. Central Asia Gold AB äger 75 % av detta projekt. 

 

På fältet i Bodaibo-distriktet i Irkutsk fortgår det geologiska arbetet.  Under det första 

halvåret 2008 grävdes totalt 20 stycken prospekteringsdiken med en längd om 3 800 

m som övertvärar licensblocket på bägge sidor om den fastställda malmkropppen i en 

total utsträckning om ca 1,5 km. Provtagning av prover har redan inletts ur dessa. 

Därtill pågår såväl kärnborrning som pneumatisk borrning (hammarborrning).  

 

Mer än 2 400 prover har redan insamlats i företagets insamlingsenhet. Därav har per 

mitten av augusti omkring 1 600 färdiga provsvar erhållits åter. De hänför sig i 

huvudsak till två prospekteringslinjer belägna på den västra gränsen av och till öster 

om den fastställda malmkroppen. 

 

Prospekteringslinjen 328 är belägen omkring 180 m öster om kanten av 

malmkroppen. Markprover tagna ur ytdiket där visar ett guldminerliserat intervall på 

ytan med en bredd om 26 m. Snitthalten i ett 5 m brett intervall är omkring 3 g/t och i 

en 10 m brett intervall omkring 2 g/t. I hela det 26 m breda intervallet är snitthalten 

omkring 0.8 g/t.   

 

Prospekteringslinjen 316 är belägen på den västra gränsen av malmkroppen. Här 

påvisades ett guldmineraliserat intervall om 48 m med såväl höghaltiga som 

låghaltiga partier. Snitthalten i hela intervallet var enligt provtagningarna drygt 0.6 g/t 

Ett 8 m brett intervall har en snitthalt av omkring 2 g/t. 

 



CAG AB: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari – juni 2008 

 

6 

De så långt erhållna provsvaren antyder att den guldmineraliserade zonen fortsätter på 

ytan österut från gränsen av den fastställda malmkroppen. Om guldhalterna på djupet 

kan ingenting sägas förrän prover från RC-borrning blir tillgängliga. Som ovan sagts 

kan traditionell kärnborrning endast påvisa närvaro av guld på djupet men inte rättvisa 

halter. Kärnborrhål 509 har borrats i 45 graders vinkel på en plats 100 m öster om 

gränsen för den fastställda malmkroppen. Borrhålet är 250 m långt. Det har påvisat ett 

79 m brett guldmineraliserat intervall med en snitthalt om 0.2 g/t. Därmed kan ses att 

guldmineraliseringen även finns på djupet öster om den fastställda malmkroppen. 

 

 

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.  

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. 

 

 

De övriga gruvprojekten i Central Asia Golds portfölj 

 

Kara-Beldyr i Tyva:   
Under det första kvartalet 2008 har bland övriga guldprojekt i portföljen mer konkret 

arbete bedrivits på fyndigheten Kara-Beldyr i Tyva-regionen. Anledningen är att 

någon åretrunt-väg ej finns öppen till fyndigheten, varför tungt arbete bör utföras 

under denna kalla delen av året när vintervägarna bär. Under kvartalet januari  – mars 

2008 genomfördes ett borrprogram medelst lätt hammarborrutrustning. Totalt 

borrades drygt 1 100 m borrhål, varur prover har analyserats. Borrhålen borrades i tre 

linjer över den kända mineraliseringen Gordejevskoe. Där har mineraliseringen 

historiskt påvisats mestadels på ytan via ytdiken. Syftet med årets borrprogram var att 

bekräfta den historiska informationen samt att testa gulddistributionen på lite större 

djup. De tagna proverna visade å ena sidan att den mineraliserade zonen, d v s 

guldhalterna, forsätter ner till 30 m djup. Därtill påvisades att mineraliseringen 

fortsätter i nordvästlig riktning.  

Som påtalats i föregående periodrapport genomfördes under slutet av 2007 en analys 

av ett storskaligt malmprov om ett par hundra kg från Kara-Beldyr. Det malmprovet 

togs i ett hela 70 m brett intervall på ytan via ett ytdike. Tidigare äldre prover från 

sovjettiden har alltså inte tagits i samma volym. Det nya provet visade på en 

genomsnittlig guldhalt av strax under 3 g/t i det sammantagna intervallet. Den 

betydande bredden på mineraliseringen på denna plats tyder på att guldet i marken 

lämpligen kan bli föremål för dagbrottsbrytning, vilket är att föredra. Därtill visar 

laboratorietesterna avseende detta malmprov på mycket hög utvinningsgrad vid 

tillämpning av s k heap leaching, vilken är en mycket kostnadseffektiv 

utvinningsmetod.  

Sammantaget är den nya information glädjande vad gäller föresatsen att påvisa en stor 

brytbar malmförekomst på Kara-Beldyr.  
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De alluvialt producerande dotterbolagen OOO Artelj Tyva (Tyva) och OOO Artelj 

Lena (Irkutsk) 

 

Under det första kvartalet sker ingen guldproduktion inom ramen för alluvial 

guldverksamhet. Produktionssäsongen påbörjas vanligen i slutet av maj och håller på 

till tidiga oktober, d v s under den varma delen av året. Under våren 2008 fastställdes 

en produktionsplan om 900 kg för de bägge alluviala dotterbolagen. Under det första 

halvåret 2008 (i realiteten under juni månad) producerade dotterbolagen 119 kg guld 

(189 kg). Fram till slutet av augusti ökade de bägge bolagens produktion till 

sammanlagt omkring 400 kg (540 kg). Den uppskattade produktionsvolymen för detta 

år är nu 600 - 700 kg för dessa två dotterbolag. Ändringen av planen beror 

huvudsakligen på inflationstrycket, främst i Irkutskregionen (OOO Artelj Lena). 

Konkurrens på den lokala arbetsmarknaden har medfört hög personalomsättning 

under pågående produktionssäsong, vilket har inverkat negativt på produktionen. Det 

kommer ej att gå att kompensera för detta under resterande del av året. 

Det andra alluviala dotterbolaget OOO Artelj Tyva i Tyva-regionen har inte mött 

samma problem. Det väntas kunna uppnå en produktion om ca 200 kg för detta år. 

Bägge de alluviala dotterbolagen har dock fått se bränslepriserna stiga kraftigt under 

året, vilket har negativ inverkan på lönsamheten. 

 

Som tidigare meddelats har en minoritetsandel om drygt 5 % under det första 

kvartalet tagits upp i dotterbolaget OOO Artelj Lena. Bakgrunden är att några tidigare 

medlemmar i det f d arbetarkollektivet Artelj Lena vänt sig till domstol då de ansett 

sig felaktigt uteslutna ur arbetarkollektivet Artelj Lena. Denna händelse hänför sig till 

tiden före Central Asia Golds övertagande. En lokal domstol i Irkutsk har i första 

instans gett dem rätt, och har återinsatt dem som ägare till drygt 5 % av kapitalet och 

rösterna i arbetarkollektivet Artelj Lena. Frågan är nu om detta även kommer att gälla 

i förhållande till det nya limited liability company OOO Artelj Lena. Central Asia 

Gold bestrider detta och kommer med sina legala rådgivare att överklaga fallet. Det är 

f n oklart vad slutresultatet kommer att bli. 

 

Utvecklingen i Artelj Lena har lett till en nedskrivning i Central Asia Gold 

motsvarande 32 902 TSEK avseende dotterbolaget. 

 

Investeringar, likviditet och finansiering 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under 

sexmånadersperioden 2008 till 33 029 TSEK (77 484 TSEK). Motsvarande siffra 

under kvartalet april – juni 2008 blev 18 966 TSEK (69 119 TSEK).  

 

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 91 662 TSEK vid slutet av juni 2008  

(33 079 TSEK).  

 

 

 

Central Asia Gold AB beviljas ramkredit av ryska banken Sberbank 

Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold beviljades våren 2008 en ramkredit 

om 102 miljoner rubel (omkring 26 MSEK givet nuvarande valutakurs) från ryska 

Sperbank. Krediten är endast avsedd för investeringsändamål. Krediten måste säkras 
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av pantsättning av anläggningstillgångar samt även av dotterbolagsgarantier och även 

genom garantier av ledande befattningshavare i bolaget enligt rysk praxis. Krediten 

skall, om den dras ned, sedan börja amorteras månadsvis efter knappt 3 år. 

Amorteringen sker därefter under ca 3 år. OOO Tardan Gold har i april 2008 dragit 

ner 31 MRUR av krediten och har även pantsatt anläggningstillgångar till ett 

motsvarande värde. Då krediten är behäftad med ett stort antal villkor är det inte helt 

säkert att Tardan Gold kommer att kunna utnyttja den fullt ut. 

 

Andra erhållna krediter under rapportperioden  

De två alluviala dotterbolagen tog som vanligt upp kortfristiga banklån i det ryska 

banksystemet under rapportperioden för rörelsekapitaländamål. OOO Artelj Tyva 

erhöll motsvarande omkring 2 MUSD från Bank of Moscow och OOO Artelj Lena 

fick omkring 4 MUSD från Standard Bank. Lånen betalas gradvis igen under 2008. 

OOO Artelj Tyva har pantsatt anläggningstillgångar som säkerhet för sitt lån och 

OOO Artelj Lena har erhållit en garanti från det svenska moderbolaget.  

 

 

Moderbolaget 

Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell 

verksamhet. Det stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, 

strategibeslut etc. Det har dock ingen inkomst annan än intäkter i form av räntor på 

lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning.  Antalet anställda uppgick till 7 

vid rapportperiodens utgång inklusive representationskontoret i Moskva (8). 

Nettoresultatet för sexmånadersperioden januari – juni 2008 blev  –7 416 TSEK  

(-4 363 TSEK). För kvartalet april – juni 2008 var motsvarande resultat – 1 842TSEK 

(-4 764 TSEK).  

Moderbolagets kassa uppgick till 64 264 TSEK per den 30 juni 2008 (27 391 TSEK). 

 

Anställda 

Antalet anställda i koncernen var i snitt 1 262 under det första halvåret 2008 (1 050).  

 

 

Utgivna aktier  

Per den 30 juni 2008 var antalet utestående aktier i bolaget 412 210 070.  En 

företrädesemission genomfördes dock i juni 2008 och emissionslikviden ingick per 30 

juni 2008 i kassabehållningen i koncernen och i moderbolaget. Emissionen 

registrerades dock inte förrän efter periodslutet, så per rapportdatumet uppgår antalet 

utgivna aktier till 529 984 374. Juni-emissionen omfattade även 58 887 152 

teckningsoptioner. Dessa kan senaste den 5 december 2008 omvandlas till 

motsvarande antal ordinarie aktier. Teckningskursen är 0,55 SEK per teckningsoption 

motsvarande en aktie.   

 

I tillägg till detta godkändes ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare i 

koncernen på årsstämman förra året. Totalt omfattade programmet 14 500 000 

optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och teckningskursen var från 

början 2,25 SEK/option motsvarande en aktie. Företrädesemissionen i juni 2008 

medförde en omräkning av teckningskursen till 2,00 SEK per option motsvarande en 

aktie. Börskursen på CAG-aktien är lägre än teckningskursen på optionerna vid slutet 

av rapportperioden.   
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Händelser efter rapportperiodens utgång  

 

Genomförd företrädesemission 

En företrädesemission av s k units omfattande såväl aktier som teckningsoptioner 

genomfördes i juni 2008. Villkoren innebar att för varje sju existerande aktier erbjöds 

en unit omfattande två aktier och en teckningsoption. Teckningsoptionen måste 

tecknas senast den 5 december 2008. Teckningspriset för varje unit var 1,10 SEK 

motsvarande 0,55 SEK per aktie. 

  

Central Asia Gold erhöll omkring MSEK 65 per den 30 juni. Emissionen registrerades 

dock inte förrän i slutet av juli. Antalet aktier per rapportdatumet är därför 

529 984 374. Om samtliga teckningsoptioner tecknas tillkommer 58 887 152 aktier i 

slutet av 2008. 

 

Ändrat produktionsmål för 2008 

Som en följd av ovan beskrivna utveckling har koncernens guldproduktionsmål för 

2008 sänkts till 800 – 900 kg  från tidigare 1 250 kg i början av året. 

 

Ny reservrapport avseende Tardanprojektet 

Den nya reservrapporten beräknas att färdigställas i september/oktober. De 

uppskattade C1+C2-reserverna bedöms i nuläget till omkring 8 ton. Den förväntade 

reseservökningen jämfört med den gamla reservsiffran från 1994 har erhållits genom 

att låghaltiga malmkroppar har ökat samtidigt som höghaltiga malmpartier har 

minskat. Den uppskattade genomsnittliga halten i den nya reservsiffran väntas bli 

något högre än 3 g/t och malmreserverna bedöms i dagsläget vara 2 miljoner ton givet 

en cut-off halt på 0,5 g/t. Denna siffra avser 7 malmkroppar. Detta innebär att den 

gravimetriska anläggningen på Tardan kommer att läggas i malpåse och att 

guldproduktionen på Tardan kommer att upphöra inom några månader i avvaktan på 

en framtida lakningsanläggning.  

 

Styrelseförändring 

Den norske styrelseledamoten Paal Hveem har meddelat att han av tidsskäl önskar 

avgå ur  Central Asia Gold ABs styrelse. Han kommer tills vidare inte att ersättas av 

någon annan.  

 

 

Nästkommande rapport 

Nästa rapport för Central Asia Gold är kvartalsrapporten för niomånadersperioden 

januari – september 2008. Den kommer att publiceras den 28 november 2008.  

 

 

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 Brovägen 9, 182 76 Stocksund. 
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

RESULTATRÄKNING (KONCERNEN) 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

april - juni april - juni jan  - juni jan - juni jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2008 2007 2008 2007 2007

Nettoomsättning 29 802 15 002 46 462 19 494 180 877

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen räkning 17 359 2 495 29 709 2 971 43 255

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor *) 25 486 8 065 31 314 9 106 6 973

Övriga intäkter - - 95 - 492

Totala intäkter 72 647 25 562 107 580 31 571 231 597

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -67 924 -13 163 -76 489 -26 108 -115 052

Personalkostnader -13 614 -15 098 -39 005 -23 005 -106 275

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstil lgångar -8 617 -5 490 -16 737 -8 825 -35 518

Nedskrivning hänförlig till OOO Artelj Lena -32 902 - -32 902 - -

-123 057 -33 751 -165 133 -57 938 -256 845

Rörelseresultat -50 410 -8 189 -57 553 -26 367 -25 248

Finansnetto -509 -1 031 -2 538 977 34 228

Resultat efter finansiella poster -50 919 -9 220 -60 091 -25 390 8 980

Skatt på periodens resultat 3 436 -643 3 366 -647 -11 669

Periodens resultat -47 483 -9 863 -56 725 -26 037 -2 689

Resultat hänförligt til l moderbolagets aktieägare -45 954 -10 258 -55 400 -26 174 -5 766

Minoritetsandel -1 529 395 -1 325 137 3 077

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,111 -0,025 -0,134 -0,066 -0,014

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,111 -0,025 -0,134 -0,066 -0,014

Antal aktier vid 412 210 070 412 210 070 412 210 070 412 210 070 412 210 070

periodens slut

Genomsnittligt antal aktier 412 210 070 408 093 554 412 210 070 399 145 239 405 677 654

för perioden

Genomsnittligt antal aktier för perioden 412 210 070 408 093 554 412 210 070 399 145 239 405 677 654

med hänsyn till utspädning
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

KONCERNBALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK) 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 224 336 161 951 213 535

Materiella anläggningstillgångar 159 680 154 525 175 882

Finansiella anläggningstillgångar 66 666 24 619 52 316
Summa anläggningstillgångar 450 682 341 095 441 733

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 53 991 60 566 26 848

Kortfristiga fordringar 77 629 99 694 75 989

Kassa och bank 91 662 33 079 69 843

Summa omsättningstillgångar 223 282 193 339 172 680

SUMMA TILLGÅNGAR 673 964 534 434 614 413

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 388 869 354 005 391 505

Minoritetsintresse 49 497 2 896 51 324

Långfristiga skulder 94 195 85 385 84 901

Kortfristiga skulder 141 403 92 148 86 683

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 673 964 534 434 614 413

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 50 50 50

Anläggningstillgångar 20 608

ANSVARSFÖRBINDELSER - - -  
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

6 månader 6 månader 12 månader

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN jan - juni jan - juni jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2008 2007 2007

Den löpande verksamheten -7 915 -21 870 10 270

Betald/erhållen ränta och liknande poster -2 701 -2 236 4 614

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 616 -24 106 14 884

före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital 21 743 -63 433 -11 741

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 127 -87 539 3 143

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 029 -77 484 -165 403

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 727 115 777 149 790

Ökning/Minskning av likvida medel 21 826 -49 246 -12 470

Likvida medel vid periodens början 69 843 81 947 81 947

Kursdifferens i likvida medel -7 378 366

Likvida medel vid periodens slut 91 662 33 079 69 843  
 

 

 

 

 

 

 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)

(Alla siffror i TSEK) Övrigt tillskjutet Andra Balanserat Summa

Aktiekapital kapital reserver resultat eget kapitalEget kapital per 31 december 2005 45 722 68 032 358 3 263 117 376

Eget kapital per 31 december 2006 73 239 258 512 -6 415 -11 720 313 616

1 jan - 30 juni 2007

Nyemissioner 7 200 60 086 67 286

Nyemissionskostnader -5 198 -5 198

Omräkningsdifferens 4 338 4 338

Periodens resultat -26 037 -26 037

Eget kapital per 30 juni 2007 80 439 313 400 -2 077 -37 757 354 005

1 juli - 31 dec 2007

Nyemissioner 2 003 26 410 28 413

Nyemissionskostnader -7 451 -7 451

Omräkningsdifferens -6 809 -6 809

Periodens resultat 23 347 23 347

Eget kapital per 31 dec 2007 82 442 332 359 -8 886 -14 410 391 505

1 jan - 30 juni 2008

Nyemissioner 63 224 63 224

Nyemissionskostnader -5 708

Omräkningsdifferens -3 427 -3 427

Periodens resultat -56 725 -56 725

Eget kapital per 30 juni 2008 82 442 389 875 -12 313 -71 135 388 869
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

6 månader 6 månader 12 månader

NYCKELTAL 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Koncernen 

Totalt kapital, TSEK 673 964 534 434 614 413

Eget kapital, TSEK 438 366 356 901 442 829

Soliditet (%) 65,0% 66,8% 72,1%

Räntebärande skulder, TSEK 88 314 16 973 47 636

Antal anställda vid periodslutet 1 236 1 050 1 288

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) -0,134 -0,066 -0,014

Eget kapital per aktie (SEK) *) 1,063 0,880 1,074

Räntabilitet på eget kapital (%) -12,87% -7,76% -0,71%

Nyckeltalsdefinitioner

Totalt kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt balansräkningen vid periodslutet

Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

utestående antal aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK) Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal 

utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt 

eget kapital under perioden

*) Per 30 juni 2008 finns en pågående nyemission som registrerats efter periodslutet. Emissionslikviden erhölls den 30 juni

och ingår i det egna kapitalet. Om man justerar för det nya antalet aktier som til lkommer til l följd av nyemissonen, vilket är 

529 984 374, blir eget kapital per aktie per 30 juni 2008 lika med 0,838 SEK. 

 
 

 

 
Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

RESULTATRÄKNING (MODERBOLAGET) 3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader

april - juni april - juni jan  - juni jan - juni jan - dec

(alla belopp i TSEK) 2008 2007 2008 2007 2007

Övriga externa kostnader -1 771 -3 138 -4 292 -4 149 -6 473

Personalkostnader -1 677 -1 013 -2 619 -1 933 -4 596

Avskrivningar av anläggningstillgångar 2 -1 -3 -2 -5

Rörelsens kostnader -3 446 -4 152 -6 914 -6 084 -11 074

Rörelseresultat -3 446 -4 152 -6 914 -6 084 -11 074

Finansnetto 1 604 -612 -502 1 721 9

Resultat efter finansiella poster -1 842 -4 764 -7 416 -4 363 -11 065

Skatt på periodens resultat - - - - -

Nettoresultat för perioden -1 842 -4 764 -7 416 -4 363 -11 065
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Central Asia Gold AB (publ)

org nr 556659-4833

Balansräkning moderbolaget

(Alla belopp i TSEK) 2008-06-30 2006-07-30 2007-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 382 5 555 377

Materiella anläggningstillgångar 4 9 7

Finansiella anläggningstillgångar 464 247 322 724 464 821
Summa anläggningstillgångar 464 633 328 288 465 205

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager - - -

Kortfristiga fordringar 5 806 18 853 264

Kassa och bank 64 264 27 391 8 718

Summa omsättningstillgångar 70 070 46 244 8 982

SUMMA TILLGÅNGAR 534 703 374 532 474 187

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 442 920 372 855 387 111

Minoritetsintresse - - -

Långfristiga skulder - - -

Kortfristiga skulder 91 783 1 677 87 076

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 534 703 374 532 474 187

STÄLLDA PANTER

Bankmedel - 50 50

ANSVARSFÖRBINDELSER 25 886 - -

 
 

 

Redovisningsprinciper 

 

Koncernen 

Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen 

för 2007 

 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting 

och Redovisningsrådets rekommendation RR 31 ”Delårsrapportering för koncerner”. 

De nya eller reviderade IFRS-standarder  eller IFRIC-tolkningarna  som har trätt i 
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kraft sedan 1 januari 2008  har  inte haft någon väsentlig effekt på koncernens 

resultat- eller balansräkningar.  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. 

Dessutom tillämpar moderbolaget RR 32 ”Redovisning för juridiska personer”. 

 

Slutlig förvärvsanalys gällande OOO Artelj Lena 

I årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 presenterades en interimistisk 

förvärvsanalys för dotterbolaget OOO Artelj Lena. Den nu slutliga förvärvsanalysen 

skiljer sig inte från den interimistiska. 

 

Segmentsinformation 

Bolagets redovisning är fokuserad på det primära affärssegmentet – geografiska 

områden. Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten är olika 

former av andra verksamheter. Några av företagets dotterbolag säljer transporttjänster 

till externa kunder. Dessa transporttjänster uppgår i dagsläget ej till någon betydande 

volym. För närvarande (fr.o.m. kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, 

Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande.  

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 39 i den senaste årsredovisningen 

samt på sidorna 11 – 14 i nyemissionsprospektet som distribuerades i juni 2008. 

Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 

 

 

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt 

intäkterna för guldproducerande företag. Guldpriset har börjat falla från nivåer 

kring 900 USD/oz under det första halvåret 2008. 

2) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck. 

Inflationen varierar mellan de olika regionerna av landet. Specifikt har 

råoljepriset ökat kraftigt under året, vilket direkt påverkar bränslepriserna i 

Ryssland. De utgör en betydande del av rörelsekostnaderna i framför allt 

Central Asia Golds alluviala dotterbolag. Inflationen påverkar även andra 

kostnadsposter i koncernen. 

3) 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. 

4) 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 aktiemarknaderna måste beaktas i detta sammanhang. I 
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synnerhet kan nämnas den pågående konflikten mellan Ryssland och 

Georgien. 

5) Legal risk: Som beskrivs i denna rapport är dotterbolaget OOO Artelj Lena 

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 gjort en motsvarande reservering.  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.  

 

 

Närståendetransaktioner 

 

Central Asia Gold AB är liksom övriga företag i Sverige noterade på börslistan NGM 

Equity sedan 1 juli 2008 föremål för den s k börskoden. Koden inbegriper ett stort 

antal regler och rekommendationer avseende s k corporate governance 

(bolagsstyrning). Regelverket genomsyras av transparenskrav och regler om 

oberoende mellan styrelse och företagsledning.  Central Asia Gold är ett ungt företag 

verksamt på en speciell ”emerging market”, nämligen Ryssland. Kodkraven är därför 

inte alltid optimala för Central Asia Gold AB och dess dotterbolag med tanke på att 

miljön för dotterbolagen avviker från den bolagsmiljö som gäller i Skandinavien. Icke 

desto mindre har Central Asia Gold börjat anpassa dotterbolagen efter kodkraven. 

Konkret har under rapportperiodens senare del en separering påbörjats mellan 

företagsledningsfunktionen på dotterbolagsnivå och ägare- respektive 

styrelsefunktionen på koncernnivå. Denna renodling bedöms bli fullt ut genomförd 

under andra halvåret 2008. Vidare har av samma anledning en översyn gjorts av 

antalet närståendetransaktioner. De bedöms likaledes komma att minska radikalt 

under resten av detta år.  

 

Säkerhetstjänster 

 

De olika dotterbolagen i Ryssland köper idag säkerhets- och bevakningstjänster delvis 

från företaget OOO ”Ochrannaya Firma Shtjit”. Detta företag ägs till 60 % av Michail 

Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under det första halvåret 

2008 betalades av dotterbolagen totalt 9 282 TRUR för sådana tjänster (2 375TSEK).  

 

 

Lokalhyra 

 

Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden Tomsk i 

Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som ägs av Michail 

Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma fastighet. Under det 

första halvåret  2008 har Central Asia Gold-koncernen betalt  277 TRUR i 

kontorshyra (71 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa hyresgäster 

betalar i fastigheten. 
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Management-bolag 

Central Asia Golds ryska dotterbolag har under senare år köpt managementtjänster 

från ett managementbolag i staden Tomsk. Managementresurserna har till stor del 

delats med det svenska oljebolaget Malka Oil AB för att nå skalfördelar. 

Managementbolaget har inte varit vinstmaximerande. Som ovan berörts har Central 

Asia Gold nu dragit ned på köpen av managementtjänster för att anpassa sig till 

kodkraven för svenska noterade bolag. Under första halvåret 2008 betalade Central 

Asia Gold via dotterbolagen totalt 10 775 TRUR (2 757 TSEK) till 

managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare av lönekostnader och 

andra bikostnader för egen personal. Ägarna av managementbolaget är Central Asia 

Golds två ryska huvudägare Alexander Merko och Michail Malyarenko till lika delar.  

 

 

Projekteringsbolag 

 

Central Asia Golds ryska dotterbolag genomför i syfte att spara pengar mycket 

byggnationsarbete i egen regi. För att dock få byggtillstånd med egen personal av 

myndigheterna måste ett ansvarigt byggprojekteringsföretag anlitas som inlämnar 

officiell dokumentation och tar ansvar för säkerhets- och andra byggföreskrifter. I 

detta fall har Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold utsett bolaget OOO 

KUPIR att leda byggnadsarbetet och att handha ansvarsfrågan. Därmed hanteras delar 

av byggkostnaden via KUPIR. Detta bolag ägs till 100 % av Michail Malyarenko och 

hans familj. Under det första halvåret 2008 genomfördes byggnationsarbete 

motsvarande 15 234 TRUR  (3 899 TSEK) via OOO KUPIR. 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att halvårsrapporten 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 28 augusti 2008 

 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

 

 
Michail Malyarenko   Alexander Merko 

Styrelseordförande   Ledamot 

 

Örjan Berner    Peter Geijerman 

Ledamot    Ledamot 

 

Patric Perenius    Alexander Gerasimov 

Ledamot    Ledamot 

 

Paal Hveem    Torbjörn Ranta 

Ledamot    Verkställande Direktör och ledamot 
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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 bedömdes per årsslutet 2007 omfatta 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.  

 

mailto:torbjorn.ranta@cag.se
http://www.centralasiagold.se/

