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Bolaget rapporterar ingen omsättning
Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 2,9 MSEK (0)
Resultat efter skatt -0,6 MSEK (-9,3)
Summa totalresultat 2,9 MSEK (-4,3)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 SEK (-0,11)
Periodens kassaflöde uppgick till -8,7 MSEK (8,0), inklusive betalda räntor -2,8 MSEK (0) och upptagna
lån 0 MSEK (15)
Investeringar i prospektering och licenser 0 MSEK (0,9)
Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11,4 MSEK (13,8)

Väsentliga händelser januari–juni 2019

Befintliga långfristiga lån omförhandlades och förlängdes i mars 2019
• Vid årets slut 2018 hade bolaget två lån på 15 miljoner SEK vardera från Scandinavian Credit Fund I AB,
som ursprungligen skulle återbetalas den 7 juli 2019 och den 3 mars 2020.
• I mars 2019 slogs lånen samman till ett lån på 30 miljoner SEK och ackumulerade räntor om 2,8
miljoner SEK betalades.
• Det nya återbetalningsdatumet är den 4 mars 2021. Lånet har en årlig ränta på 11,75 procent, men
inga uppläggningsavgifter.
I april 2019 förvärvade bolaget en ny prospekteringslicens i Maly Patom-projektet
• Den nya prospekteringslicensen, som kallas Polovinka, ligger intill Gorbylyakh-licensen, som är en del av
prospekteringsprojektet Maly Patom.
• Den nya licensen omfattar en areal på 88 kvadratkilometer och ger rätt till prospektering av
guldtillgångar i berggrunden under sju år.
• Licensen utfärdades av de ryska myndigheterna utifrån en ”först-till-kvarn”-princip utan någon direkt
betalning. Om guld upptäcks inom licensområdet har Kopy Goldfields rätt till ett prioriterat
produktionstillstånd för området.
• Licensen kontrolleras till 100 procent av det helägda ryska dotterbolaget LLC Patom Gold.
I juni 2019 publicerades en ny förstudie för Krasny-projektet
• Förstudien är framtagen av AMC Consultants Pty Ltd från Perth i Australien, som har starka expertis
om Lena Goldfields-området efter att ha arbetat med Poluys Golds lokala projekt. Förstudien
baserades på den senaste guldresursuppskattningen från 2018 i enlighet med JORC från 2018.
• Studien erbjuder flera produktionsscenarier för utvecklingen av Krasny-projektet, samtliga med positiv
NPV.
• Det rekommenderade produktionsalternativet för Kopy Goldfields, som ger den högsta internräntan
(IRR) utgår från en produktionstakt på 1 miljon ton och ett kombinerat dagbrott och underjordsgruva
vid Krasny-fyndigheten i kombination med ett dagbrott vid Vostochny-mineraliseringen.
• Det rekommenderade alternativet ger NPV före skatt på 90 till 104 MUSD vid en ränta på 6 procent
och IRR före skatt på 20 till 26 procent, vid ett guldpris på 1 300 USD/oz.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

Ett prospekteringsprogram inleddes på Maly Patom-projektet under sommaren 2019
• Prospekteringsprogrammet på Maly Patom fokuserar på guldfyndigheterna vid 1–3 tidigare
identifierade guldanomalier.
• Prospekteringsprogrammet kommer att omfatta kärnborrning, dikning, logging och provning.
• Borrningen inleds inom Gorbylyakh-licensen. Prospekteringen ska inledas med dikning för att bättre
förstå geometrin hos guldmineraliseringen.
• Det uppföljande borrningsprogrammet kommer preliminärt att inkludera borrning av flera hål till ett
djup på 80–100 meter inom borrprofiler som ligger med 160–200 meters mellanrum inom det
identifierade mineraliserade området.
I juli 2019 betalade bolaget ett tillskott till Krasny JV för att bibehålla bolagets 49-procentiga intresse i
Krasny-projektet.
• Under sommaren 2018 avtalade Kopy Goldfields och GV Gold om att investera totalt 2,3 miljoner USD
i Krasny-projektet för försäljningsaktiviteter, prospekteringen 2018 och andra värdeskapande
aktiviteter. GV Gold betalade hela sin andel under 2018, medan Kopy Goldfields efter att
nyemissionen 2018 slutförts betalade 559 tusen USD i november 2018 och resterande del,
uppgåendes till 599 tusen USD inklusive upplupen ränta, förföll till betalning i juli 2019.

Kommentarer från VD
Bästa aktieägare!

Under första delen av 2019 har det hänt mycket i kulisserna. Vårt huvudprojekt är Krasny och huvuddelen av
arbetet har förstås fokuserat på det här projektet, men parallellt med detta förbereder vi vårt bolag för
ytterligare tillväxt. Vi har förvärvat nya licenser och har inlett ett prospekteringsprogram i Maly Patom (Norra
Territoriet).
Som ett stöd i försäljningsprocessen för Krasny har vi anlitat AMC Consultants Pty Ltd från Perth i Australien för
att utföra en förstudie för projektet. Förstudien publicerades under våren och erbjöd flera
produktionsscenarier för utvecklingen av Krasny-projektet, samtliga med positiv NPV. Det rekommenderade
produktionsalternativet för Kopy Goldfields, som ger den högsta internräntan (IRR), men inte högst NPV för
investeringarna, visar NPV före skatt på 90 till 104 miljoner USD vid en ränta på 6 procent och IRR före skatt på
20 till 26 procent, vid ett guldpris på 1 300 USD/oz. Vi menar att den här förstudien ger både ett referensvärde
för projektet och flera potentiella gruvutvecklingsalternativ. Studien baseras på den senaste
guldresursuppskattningen från 2018 och det är den fjärde rapporten av liknande studier. Alla studier har gett
positiva NPV-resultat för projektet.
Vi har vänt oss till flera gruvföretag och investerare när det gäller Krasny och vi är medvetna om att Krasny inte
är något ”enkelt” projekt. Det skulle kräva fortsatta borrningar och olika studier för att kunna slutföras innan
det är redo för gruvutveckling och produktion. Många investerare letar efter guldreserver som är ”redo för
utvinning”, men idag finns det inga enkla projekt inom guldutvinningsindustrin. Den globala marknaden för
guldutvinningsprojekt över 1 Moz är mycket begränsad och blir allt mindre för varje år. Vi har noterat att det
sker en ökad fusions- och förvärvsaktivitet inom den ryska guldutvinningsindustrin med flera större
transaktioner rapporterade under första halvåret 2019. Då guldpriset stigit kraftigt under 2019 har vi inget
intresse av att avyttra Krasny till vilket pris som helst, utan vill få ut största möjliga värde från projektet.
Under 2018 sålde vi vårt Kopylovskoye-projekt med en betalningstid fram till 2021. Den totala köpeskillingen
uppgår till 6 miljoner USD, med en potentiell minskning till 5 miljoner USD om alla betalningar har gjorts i slutet
av 2020. Vi följer noga köparens process för att förlänga licensvillkoren och förberedelserna för produktion. Så
långt förefaller processen följa tidsplanen och vi förväntar oss att få framtida betalningar enligt avtal. De
förväntade betalningarna diskonteras i slutet av varje redovisningsperiod och per den 30 juni 2019 visar
resultatet intäkter på 2,9 miljoner kronor från Kopylovskoye-försäljningen.
Lena Goldfields är en spännande guldutvinnings- och prospekteringsregion. Området producerar idag cirka
0,5 procent av den årliga globala guldproduktionen. Sukhoy Log-gruvan väntas tas i drift i mitten av 2020-talet
och guldproduktionen från regionen väntas öka till 2 procent av den globala produktionen. Kopy Goldfields har
idag en markposition som motsvarar 28 procent av de totala guldlicenserna i området, vilket medför att vi är en
av tre stora aktörer. När försäljningen av Kopylovskoye-projektet är klar liksom den planerade avyttringen av
Krasny blir vårt nästa utvecklingsprojekt Maly Patom (Norra Territoriet), som vi tror kan innehålla bra
fyndigheter. Vi arbetar med att förstärka Maly Patom-projektet i år för att förbereda oss för att skapa
ytterligare tillväxt för företaget.
I april 2019 slutförde vi förvärvet av en ny prospekteringslicens som kallas ”Polovinka”, som utökade Maly
Patom-projektet med 88 kvadratkilometer. Licensen ger oss rätt att prospektera och utforska guldtillgångar i
berggrunden i sju år. Området för den nya licensen omfattar en trolig förlängning av tidigare identifierade
geokemiska guldanomalier som finns inom en av våra redan ägda Maly Patom-licenser. I augusti 2019 inledde
vi ett borrprogram på Maly Patom. Prospekteringsprogrammet är inriktat på guldfyndigheter vid tidigare
identifierade guldanomalier och kommer att fokusera på tre tidigare identifierade mål. Det kommer att
omfatta kärnborrning, dikning, logging och provtagning. Vi känner stor entusiasm för detta nya
prospekteringsprogram och kommer att komma med regelbundna uppdateringar och prospekteringsresultat
under hösten.
Vi hälsar alla våra befintliga aktieägare och nya investerare välkomna att följa Kopy Goldfields utveckling under
2019. Vi förväntar oss att det kommer att bli en mycket intressant och spännande period framöver med ett
nytt prospekteringsprogram, en pågående försäljningsprocess och ett stigande guldpris.
Vänliga hälsningar,
Mikhail Damrin

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 8.30 CEST.
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag
som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för
närvarande 15 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera
guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med
stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i
samarbete med en partner.
Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg
& Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50.
e-mail: info@hagberganeborn.se.
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