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DELÅRSRAPPORT DATERAD 18 augusti 2011 

 

Central Asia Gold AB (publ) 

Delårsrapport för sexmånadersperioden 1 januari – 30 juni 2011 

 

 Koncernens totala intäkter för rapportperioden uppgick till 95,3 MSEK (74,4 MSEK) 

och till 60,9 MSEK (44,2 MSEK) för andra kvartalet. 

 Total guldproduktion från kvarvarande produktionsenheter uppgick för perioden 

januari-juni till 172 kg (181 kg) varav 120 kg (133 kg) producerades under det andra 

kvartalet. 

 Guldproduktionen från koncernens malmproducerande enheter uppgick under perioden 

januari - juni 2011 till 152 kg (123 kg) varav 100 kg (55 kg) producerades under andra 

kvartalet. 

 EBITDA för rapportperioden uppgick till -23,7 MSEK (7,5 MSEK) och till -17,7 MSEK 

(6,4 MSEK) för andra kvartalet.  

 Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar var – 29,3 MSEK (-11,4 MSEK) för 

rapportperioden och -18,2 MSEK (6,0 MSEK) för andra kvartalet.  

 Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till – 1,83 SEK (-0,65 SEK) och till -1,14 

SEK (-0,34 SEK) för andra kvartalet. 

 I maj såldes 30% av aktierna i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj 

Lena för 30 MRUB, motsvarande ca 6,8 MSEK.  

Väsentliga händeler efter rapportperiodens utgång 

 I juli 2011 förvärvade Sibirskoe Zoloto resterande 70% av LLC Tardan Golds aktier i 

dotterbolaget LLC Artelj Lena för 70 MRUB, motsvarande ca 15,9 MSEK.   

 Den 28 juli slutfördes en riktad nyemission till ett begränsat antal utvalda investerare 

om totalt 28 MSEK. 

 

 

 



Central Asia Gold: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari-juni 2011 

 
2  

VD-kommentar 
 

Bäste aktieägare, 

 

Vi närmar oss nu färdigställandet och driftsättningen av lakningsanläggningen i Tardan. När denna 

anläggning tagits i bruk kommer CAG att väsentligt ha ökat sin året runt produktion i CAG och därmed 

även ett stabilt operationellt kassaflöde i bolaget.  

 

Trots upprepade löften från företagets centrala och lokala operativa chefer om ett färdigställande senast 

i början av juli, (ursprungligen i april/maj) har bolaget haft fortsatta problem med kostnadsöverdrag 

och brister i projektstyrningen. Jag har sedan slutet av juni personligen tillsammans med ett kärn-team 

på plats i Tardan tagit ett tydligt ansvar för att snarast kunna färdigställa anläggningen och få den 

operationell och därmed uppnå denna viktiga milstolpe för företaget. 

 

Förutom att ytterligare öka kontrollen över byggnationen av fabriken har vi aktivt arbetat med de lokala 

och federala myndigheterna för att säkerställa att allt arbete som krävs för de nödvändiga tillstånden 

utförs. Det är vår bedömning att den första fasen av byggnationen kommer att vara färdigställd i slutet 

av kvartal tre och att anläggningen kommer i drift i kvartal fyra i år.  

 

Andra kvartalets resultat har påverkats negativt av förseningen av intäkter och arbetet med att 

förbereda lakningsbar malm i Tardan, i tillägg till kostnadsöverdrag kopplat till bristerna i 

projektledningen av byggnationen av anläggningen. Vi har i Tardan utöver brytning, krossning och 

agglomering av malm i förberedelse för lakning, även förberett den värdefulla anrikningssanden 

(tailings),som erhålls som en restprodukt från Gravitationsanläggningen innehållande ca 600 kg 

lakningsbart guld.  

 

Jag kan med glädje bekräfta att produktionen på Solcocon har nu kommit igång bra vilket bekräftar vår 

strategi att avyttra den alluviala verksamheten och fokusera på malmbrytning. Även om 

produktionskostnaderna är för närvarande höga, förväntar vi oss att dessa kommer att avsevärt minskas 

under andra halvåret i takt med att effektiviteten ökar och att vi får effekt av vidtagna insatser. 

 

Som den största aktieägaren i CAG är jag fortfarande övertygad om att företaget är väl positionerat för 

att leverera god avkastning till aktieägarna i det som för närvarande är en historiskt intressant 

makromiljö för guldproducenter. 

 

Jag uppskattar det tålamod och den uthållighet som aktieägarna visat och kan försäkra er om att mitt 

team och jag är hängivna till att leverera en lönsam framtid för bolaget och dess aktieägare. 

 

Preston Haskell 
Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Central Asia Gold: Delårsrapport för sexmånadersperioden januari-juni 2011 

 
3  

Verksamheten 
 

Produktion 

Den totala guldproduktionen för första halvåret 2011 för kvarvarande producerande enheter uppgick till 

172 kg (181 kg) vilket är 4,9 % lägre än samma period föregående år. Den relativa andelen av 

malmproduktion uppgår nu till 88% och ökningen i malmproduktion uppgår till 24%. 

 
Produktionsenhet Licensområde Alluvialt/Malm Produktion 

H1 2011 (kg) 
Produktion 

H1 2010 (kg) 
Produktion 
2010 (kg)* 

      
Tardan (Gravitation) Tardan Malm 40 112 160 
Tardan (Lakning) Tardan Malm 0 0 0 
Solcocon Staroverinskaya Malm 112 11 171 
Summa malmproduktion   152 123 331 
Gold Borzyia Staroverinskaya Alluvialt  20 58 235 

      

Total   172 181 566 

      
* Med anledning av att CAG i juli 2011 avyttrat hela sitt innehav i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj Lena, 
har produktionssiffrorna för denna produktionsenhet utelämnats i ovanstående tabell. Produktionen vid Artelj Lena 
uppgick för helåret 2010 till 164 kg och den totala produktionen till 730 kg. 

 

Tardan 
Under andra kvartalet 2011 låg det primära fokuset på slutförandet av byggnationen av 

lakningsanläggningen i Tardan. Gravitationsfabriken i Tardan har fortsatt att arbeta enligt plan, även 

om malmfördelningen mellan gravitationen och urlakningen har ändrats för att maximera 

lakninganläggningens prestanda när produktionen startar. 

 

Byggnation av lakningsanläggningen i Tardan är nu i slut skedet och kommer att slutföras under tredje 

kvartalet 2011. När anläggningen är färdigställd, kommer bolaget ansöka om tillstånd att starta 

verksamheten, inklusive tillstånd för användning av cyanid. Den processen beräknas vara klar under  

Q4 2011. 

 

För att påskynda processen att få cyanidtillståndet är byggnation och licensiering av Tardans ADR 

anläggning (”Absorption Desortption Recovery”) uppdelad i två faser. 

 

Fas I omfattar färdigställande av områden som är kritiskt viktiga för erhållande av cyanidtillstånd. 

Detta inkluderar de väsentligaste delarna av kontorsbyggnad, lakningsplatta Nr 1, absorptionsenhet, 

vattenuppsamlingsanläggningar osv. Fas I (absorption) kommer att möjliggöra uppstart av 

bevattningsprocessen och produktion av guldladdat kol. Anläggningsarbetena i Fas I förväntas vara 

klara under Q3 2011. Efter att ha avslutat fas 1 kommer företaget att ansöka om tillstånd att starta 

verksamhet och erhålla cyanidtillstånd. Utfärdandet av dessa tillstånd handläggs av federala och lokala 

myndigheter och kan ta mellan 10 och 45 dagar. Vid erhållandet av dessa tillstånd kommer Tardan 

heap leaching-anläggning att påbörja bevattningsprocessen och kommer att kunna realisera vinsten från 

35 kg guld som redan är utfällt på aktivt kol. 

Fas II (desorption) kommer att möjliggöra för Tardan att producera säljbar guldlegering. Uppbyggandet 

av denna fas genomförs parallellt med fas I och kommer också att slutföras under Q3, 2011. Efter att 

fas II är avslutad och tillstånd för idriftsättning är erhållet, kommer företaget att kunna stapla ytterligare 

lakningsplattor och arbeta i full kapacitet. 

 

Under andra kvartalet 2011 har krossnings utrustningen uppgraderats och staplingsutrustning 

installerats. 
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80,000 ton av malm är för närvarande staplade i förvaringsgården nära till lakningsplattan. Dessa 

reserver tillsammans med gruvavfall från gravitationsanläggningen är redo att användas omedelbart 

efter att cyanidtillståndet har erhållits. 

 

 

Solcocon 
Solcocon lakningsanläggningen fortsätter att vara under arbete i full produktionskapacitet och 

genererar stabila intäkter. Under andra kvartalet 2011 ökade bolaget reserverna av oxiderade malmer 

med 20 kg Au genom fortsatt prospektering på södra delen av malmkroppen (Bogomolovskoye 

området). För att ytterligare öka reservsbasen har bolaget inlett ett större prospekteringsprogram som 

syftar till att öka reserverna av oxiderad malm med 300 kg Au vid sidorna av Podgornoye 

malmkroppen (Bogomolovskoye området). Företaget har också genomfört en reservutvärdering 

avseende möjligheter att använda selektiva delar av sulfidmalm i lakningsprocessen genom selektiv 

gruvdrift. 

 

Gold Borzya  
Under andra kvartalet 2011 stod Borzya inför vissa operativa utmaningar, bland annat skyfall och 

högre produktionskostnader. I linje med vår strategi att fasa ut den alluviala verksamheten, ser vi för 

närvarande över de olika aspekterna av Borzya verksamheten för att fastställa bästa exit möjlighet. 

 

Artelj Lena 
I linje med CAGs strategi att lägga ner den alluviala produktionen, har samtliga aktier i dotterbolaget 

LLC Artelj Lena avyttrats vid avgivandet av denna rapport.  

 
 

Prospektering 
CAGs registrerade guldreserver presenteras i tabellen nedan. 

 
Licens Fyndighet Alluvial/Malm Gold reserver Gold reserver Gold reserver Prognostiserade 

reserver 
Licensen 
giltig tom  

   C1 (ton)* C2 (ton)* C1/C2 (ton)* P1/P2 (ton)*  

        
Tardan Tardan Malm 5.5 2.3 7.8 22 2028-2032 
Staroverinskaya Malm/Alluvial 2.9 17.8 20.7 132 2029 

 Nizhnaya Borzia Alluvial  0.6 1.7 2.3 - 2029 
 Bogomolovskoye Malm 0.04 9.3 9.3 - 2029 
 Kozlovskoye Malm 2.3 6.8 9.1 - 2029 

Uzhunzhul Uzhunzhul Malm - - - 26 2031 
Kara Beldyr** Kara Beldyr Malm - - - 22 2027 

        

Totalt***   8.4 20.1 28.5 202  

        
* Klassificiering i enlighet med rysk standard (GKZ).     
** Licensen ägs via ett Joint Venture med Centerra Gold Inc. CAGs nuvarande ägarandel av Joint Venture är 50%. 
*** Med anledning av att CAG avyttrat samtliga sina aktier i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj Lena i juli 2011 har reserver 
tillhörande Artelj Lena licensen exkluderats från tabellen. 
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Tardan 

 

Tardan licensen 

Hela prospekteringslicensen för Tardan omfattar ett 540 km2 stort område och innehåller flertalet 

lovande prospekteringsobjekt. En del av dessa objekt utgör potentiella ersättningsreserver för 

produktionslicensen vid Tardan fyndigheten och har beräknade reserver i P och C2 kategorierna. I syfte 

att undersöka prospekteringspotentialen för licensen och för att efterleva villkoren i licensavtalet har 

bolaget allokerat en prospekteringsbudget om 22 MSEK avseende Tardan-licensen för 2012.   

 
Tardan fyndighet 

Bolaget fortsätter att prospektera den geologiska potentialen i den 2 km2 stora produktionslicensen vid 

Tardan. Under första halvåret 2011 genomfördes ett prospekteringsprogram för att utvidga och 

fastställa fyndighetens reservbas. 

 
Staroverinskaya 
Ett omfattande prospekteringsprogram på Podgornoye, ett av de befintliga dagbrotten vid 

Bogomolovskoye licensområdet, har påbörjats under andra kvartalet 2011. Syftet med programmet är 

att identifiera ytterligare 300 kg Au@2.5 g / t av malm vid sidorna av den aktuella 

dagbrottsbryttningen. Företaget fortsätter att bearbeta den geokemiska datan för Staroverinskaya 

licensen (omfattande 64 km2) som insamlats i förra året. 

 

Uzhunzhul 
Inga prospekteringsarbeten har utförts på prospekteringsområdet Uzhunzhul under rapportperioden. 
 

Kara Beldyr 
Kara Beldyr är en prospekteringslicens som drivs i ett joint venturebolag mellan CAG och Centerra 

Gold Inc. ("Centerra") och som ligger i Tyva regionen i Ryssland. Centerra, som driver projektet, äger 

idag 50% av bolaget och har en option att öka sin insats upp till 70%. Projektet har visat mycket 

lovande resultat och en reservberäkning är planerad till första kvartalet 2012. 
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Intäkter, resultat och finansiell ställning för koncernen  
 

Intäkter och resultat 
För sexmånadersperioden till och med 30 juni 2011 uppgår koncernens nettoresultat efter skatt och 

minoritetsandelar till – 29 277 TSEK (-11 409 TSEK) vilket ger ett resultat per aktie om -1,83 SEK (-

0,65 SEK). För andra kvartalet uppgår nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar till – 18 179 

TSEK (-6 030 TSEK) eller -1,14 SEK (-0,34 SEK) per aktie. 

 

Koncernens intäkter från försäljning av guld upgick till 41 991 TSEK (48 201 TSEK) för perioden och 

till 27 281 TSEK (32 106 TSEK) för andra kvartalet. Minskningen i intäkter från guldförsäljningen 

beror på lägre försäljningsvolymer av guld från Tardan och Gold Byrza under rapportperioden. För 

Tardan beror den lägre försäljningsvolymen på att malm med lägre guldhalt använts i produktionen vid 

Gravitationsfabriken i år samt att mycket arbete fokuserats på att förbereda malm för 

lakningsproduktion som kommer att påbörjas så snart Lakningsanläggningen är driftsatt. För Gold 

Borzya har dåliga väderförhållanden under produktionssäsongen samt lägre guldhalter medfört lägre 

produktionsnivåer jämfört med föregående år. Den låga produktionsnivån tillsammans med kraftigt 

ökade produktionskostnader för Gold Borzya har inneburit att koncernens rörelseresultat för 

rapportperioden påverkats starkt negativt av resultatet från denna alluviala produktionsenhet. Mot 

denna bakgrund, samt bolagets uttalade inriktning mot malmbaserad produktion, har bolaget 

intensifierat arbetet med en översyn av Gold Borzyas verksamhet i syfte att fastställa bästa exit 

möjlighet.  

 

 

Totalt såldes 148 kg (172 kg) guld under rapportperioden av vilket 96 kg (109 kg) såldes under andra 

kvartalet. Den totala guldproduktionen från kvarvarande produktionsanläggningar var under perioden 

172 kg (181 kg) och 120 kg (133 kg) under andra kvartalet.  

 

Förändringen i färdigvarulager och pågående arbeten uppgick till 49 245 TSEK (14 371 TSEK) för 

rapportperioden och till 32 102 TSEK (3 073 TSEK) för andra kvartalet.  Ökningen är främst hänförlig 

till det omfattande arbete med att förbereda malm för lakningsproduktion som utförts på Tardan under 

första halvåret 2011 i syfte att kunna komma igång med denna produktion så snart 

Lakningsanläggningen kan sättas i drift.  

 

Koncernens totala rörelsekostnader för rapportperioden uppgick till 129 788 TSEK (78 722 TSEK) av 

vilka 89 949 TSEK (41 980 TSEK) hänför sig till andra kvartalet. Ökningen i rörelsekostnader jämfört 

med föregående år är dels en effekt av kraftigt ökade produktionskostnader för bolagets kvarvarande 

alluviala verksamhet vid Gold Borzya och dels en effekt av ökad aktivitet vid de malm baserade 

produktionsanläggningarna. Lakningsanläggningen vid Solcocon varit i produktion under hela första 

halvåret 2011, men producerade endast väldigt små volymer under första halvåret 2010, vilket har 

medfört en väsentlig ökning i antalet anställda och således även personalkostnader. I tillägg till detta 

har omfattande arbete vid Tardan utförts för att förbereda malm (omfattande bland annat rensning, 

sprängning, krossning och stapling av malm) inför lakningsproduktionen, medfört ökade 

rörelsekostnader under rapportperioden.  

 

Därtill har den förändring i lönestruktur hos de alluvialt producerande enheterna som infördes i andra 

kvartalet 2010 påverkat hur personalkostnaderna har fördelat sig mellan årets kvartal, med en högre 

andel av kostnaden redovisad i första halvåret 2011 jämfört med 2010. Förändringen i lönestruktur har 

inte någon påverkan på helårsresultatet.  

 

Under rapportperioden har utgifter för prospektering om 3 809 TSEK (6 181 TSEK) aktiverats i 

balansräkningen. Av detta belopp avser 1 570 TSEK (3 469 TSEK) andra kvartalet.  

 

Finansnettot var -171 TSEK (-1 205 TSEK) för rapportperioden och 1 035 TSEK (10 515 TSEK) för 

andra kvartalet.  
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Inkomstskatten för rapportperioden var 4 328 TSEK (-6 098 TSEK) och 3 713 TSEK (2 128 TSEK) för 

andra kvartalet. Inkomstskatten hänför sig huvudsakligen till förändringar i uppskjuten skatt på 

dotterbolagsnivå. Under första kvartalet 2010 redovisade dotterbolaget LLC GRE 324 ett väsentligt 

skattemässigt resultat som ledde till att tidigare underskottsavdrag utnyttjades, vilket förklarar den 

väsentliga skillnaden mot jämförelseperioden.  

 

 

Nettoresultatet hänförligt till minoritetsandelar var -1 071 TSEK (-191 TSEK) för rapportperioden och 

-1 069 TSEK (-83 TSEK) för andra kvartalet. Minoritetsandelarna avser dotterbolaget LLC Artelj 

Lena. Under rapportperioden har CAG avyttrat 30% av aktierna i detta dotterbolag för 30 MRUR, ca 

6,8 MSEK och i juli 2011 har resterande ägarandel avyttrats till samma förvärvare för en köpeskilling 

om 70 MRUR, ca 15,9 MSEK.  

  

Investeringar, finansiering och likviditet 

Rapportperiodens totala investeringar uppgår till 83 315 TSEK (7 795 TSEK). Investeringarna hänför 

sig huvudsakligen till byggnationen av Lakningsanläggningen vid Tardan.  

 

Det totala beloppet erhållna lån under rapportperioden uppgår till 125 898 TSEK (50 640 TSEK). Detta 

belopp omfattar lån från Svyaz Bank om 73 MSEK, ett lån erhållet av dotterbolaget LLC Artelj Lena 

från ATB Bank om 34 MSEK och 19 MSEK av utnyttjad kredit från Golden Impala (ett bolag 

närstående till Preston Haskell). Lånen från Svyaz Bank har en årlig ränta om 12% och skall amorteras 

under perioden juli 2011till mars 2012. Krediten från ATB Bank har en årlig ränta om 12,5% och 

kreditfaciliteten från Golden Impala har en räntesats om 16% per år och förfaller i september 2012. 

 

Efter rapportperiodens utgång har bolaget tillförts 28 MSEK via en riktad nyemission i syfte att stärka 

koncernens finansiella ställning.  

 

Med anledning av amorteringsplanen för lånen från Svyaz Bank, speciellt avseende lånet för 

byggnationen av Lakningsanläggningen i Tardan, där färdigställandet blivit försenat, har bolaget ett 

behov av att refinansiera nuvarande banklån för att få en mer långsiktig finansiell lösning som passar 

bolagets utvecklingsplaner. Styrelsen utvärderar för närvarande olika alternativ av bryggfinansiering 

och refinansiering av samtliga nuvarande banklån och det är styrelsens bedömning att en 

refinansieringslösning skall kunna nås runt månadsskiftet september/oktober 2011. 

  

Koncernens likvida medel per 30 juni uppgick till 4 689 TSEK (7 768 TSEK).  

Övrig finansiell information 

 
Rörelsesegment 
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar koncernen 

enbart ett segment, i och med att endast en produkt, guld, utvinns och att all verksamhet sker i en 

ekonomisk miljö, Ryssland, därav redovisas ingen segmentinformation.   

 
 

Transaktioner med närstående 
I april 2011 utgav Golden Impala Ltd., ett företag som kontrolleras av den största aktieägaren Preston 

Haskell, en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD och en årlig ränta på 16% till CAG AB. Syftet 

med krediten är att säkra CAG ABs behov av rörelsekapital. Kreditfaciliteten löper till september 2012. 
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Anställda 

Koncernen hade i genomsnitt 974 (779) anställda under rapportperioden. Vid rapportperiodens slut, 

den 30 juni 2011, uppgick antalet anställda i koncernen till 1 139 (853). Ökningen i antal anställda 

beror på att lakningsanläggningen Solcocon har varit i produktion under första halvåret 2011 samt de 

konstruktionsarbeten som utförts på den nya lakningsanläggningen i Tardan och det arbete med att 

förbereda malm för produktion i den nya anläggningen i Tardan som utförts under rapportperioden.  

 

Utgivna aktier 
Antalet utgivna aktier vid rapportperiodens slut uppgår till 16 016 987 (1 765 313). Den 28 juli 2011 

genomförde bolaget en riktad nyemission om 1 600 000 aktier, vilket ökar antalet utestående aktier till 

17 616 987. Aktiekapitalets gränser utgörs av lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK. 

 

Aktiens kvotvärde är 11,25 SEK, och varje aktie har en röst. 

Moderbolaget 

 
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. 

 

Nettoresultatet för rapportperioden var 7 617 TSEK (6 501 TSEK) och 7 560 TSEK (7 726 TSEK) för 

andra kvartalet. 

 

Moderbolagets likvid medel uppgick till 1 632 TSEK (638 TSEK) vid rapportperiodens utgång, 30 juni 

2011. 
 

Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande 

 

Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 

sidan 38 i årsredovisningen för 2010.  

 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 

Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 

Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. 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.  

 

Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 

tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation  RFR 2, Redovisning för 

juridiska personer. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 

 

Koncernens riskexponering presenteras på sidan 21 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 

Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 

 

 

1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för 

guldproducerande företag.  

2) Valuta risker: Central Asia Golds verksamhet och rapportering påverkas av guld priset i USD 

produktionskostnader i Rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i växelkurserna kan få stor 

påverkan på både lokal operationella resultatet och värdet i SEK rapporterade resultatet. 

3) 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 

Västeuropa.  

4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin är föremål för betydande inflationstryck under de senaste 

åren inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktions-kostnaderna i ett guldbolag.  

5) 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. 

6) 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.  

7) Legal risk: CAG AB:s dotterföretag Artelj Lena LLC är inblandat i diverse tvister, med en 

grupp tidigare medlemmar av arbetarkollektivet Artelj Lena innan det omvandlades från 

producentkollektiv till bolag (LLC). Frågeställningen avser perioden innan CAG AB 

förvärvade Artelj Lena LLC. Frågan är komplicerad då ärendet avser numera icke existerande 

juridisk person, Arbetarkollektivet Artelj Lena. En juridisk person reorganiserad från 

arbetarkollektiv till LLC kan inte betraktas som en legal efterträdare i frågor om medlemskap i 

kollektivet, det gäller också överklagande av bolagsstämmans beslut i kollektivet. Högsta 

skiljedomstolen i Ryssland har yttrat sig om detta i beslut daterat den 20 augusti 2008 № 

10603/08. På basis av det ovannämnda gör CAG AB:s ledning bedömningen att alla åtal mot 

Artelj Lena kanske inte kan klaras i framtiden. CAG AB:s och Artelj Lenas juridiska ombud 

vidtar ett omfattande juridiskt arbete som syftar till att minimera effekterna av detta 

minoritetsfall. Det finns dock ingen garanti för att inte ytterligare före detta medlemmar kan 

försöka få tillbaks sina rättigheter och fortsätter överklaga beslutet.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Försäljning av aktier i dotterbolaget LLC Artelj Lena 
Med beaktande av CAG:s malmorienterade profil utgör det alluvialt producerande dotterbolaget LLC 

Artelj Lena inte ett strategiskt innehav för koncernens kärnverksamhet och har inte har en roll i CAG:s 

långsiktiga strategi. I juli 2011 avyttrade CAG sitt resterande innehav (70%) i dotterbolaget LLC Artelj 

Lena till LLC Sibirskoe Zoloto, som fungerat som partner sedan februari 2011 och minoritetsägare av 

30% av aktierna i LLC Artelj Lena sedan maj 2011. Köpeskillingen för de i juli avyttrade aktierna 

uppgick till 70 MRUB, motsvarande ca 15,9 MSEK. 
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Riktad nyemission 

Den 28 juli 2011 slutfördes en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 17,50 

SEK per aktie. Genom nyemissionen tillfördes bolaget 28 MSEK. Emissionen var riktad till ett 

begränsat antal särskilt utvalda kvalificerade investerare och genomfördes med stöd av det 

bemyndigande som styrelsen erhållit från årsstämman i maj 2011.  

Kommande rapporttillfällen 

 

Nästa finansiella rapport avser niomånadersperioden januari - september 2011 och kommer att 

publiceras den 17 november. Bokslutskommunikén avseende helåret 2011 kommer att publiceras den 

24 februari 2012. 

 

Delårsrapport för niomånadersperioden jan-sept 2011  17 november 2011 

Bokslutskommuniké    24 februari 2012 

Företagsinformation 
 
Central Asia Gold AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i 

Ryssland, i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 

koncernens sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av juni 2011 omfatta ca 1 042 000 oz (1 

troy ounce =31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket motsvarar omkring 32 

ton.  

 

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. 

 

Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic 

Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är 

Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.  

 

Denna delårsrapport 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, 18 augusti 2011 
 

Central Asia Gold AB (publ.) 

 

Lars Guldstrand Nick Harwood 

Styrelseordförande Ledamot 

 
Tom Baring Gordon Wylie 

Ledamot Ledamot 

 

Niclas Ericsson  Preston Haskell 

Ledamot Verkställande direktör och ledamot 

http://www.mangold.se/
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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,  

epost:  preston.haskell@centralasiagold.se,  

 

Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  

epost: lars.guldstrand@centralasiagold.se 

 

Hemsida: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm 

 

 

 

 

 

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:preston.haskell@centralasiagold.se
mailto:lars.guldstrand@centralasiagold.se
http://www.centralasiagold.se/
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