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KOPY GOLDFIELDS AB GODKÄNNS FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ
FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH PUBLICERAR SIN BOLAGSBESKRIVNING
Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) (“Kopy Goldfields” eller “Bolaget”) offentliggör idag
att Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq”) har godkänt Bolaget för fortsatt notering på
Nasdaq, samt bolagsbeskrivningen, vilken Kopy Goldfields har tagit fram till följd av detta.
Godkännandet för fortsatt notering möter ett av villkoren för slutförandet av det villkorade
omvända förvärvet där Bolaget köper 100 procent av Amur Gold Company Limited (”Amur
Zoloto”), vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 (”Transaktionen”). Genom
Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet och bildar en ledande rysk MidCap guldprospekterings- och produktionskoncern.
“Sedan vi etablerades har Kopys vision varit att bli ett välkänt prospekteringsbolag med huvudfokus
på Ryssland. Samtidigt som vi genomför vår prospekteringsstrategi har vårt slutgiltiga mål alltid varit
att identifiera och kapitalisera på möjligheten att växa till att bli en guldproducent. Vi tror att det
omvända förvärvet av Amur Zoloto omedelbart skapar värde för våra aktieägare genom tillgång till
produktionstillgångar. Det nya Kopy kommer att vara positionerat att kunna leverera en stark
produktionsportfölj såväl som attraktiva tillväxt- och prospekteringsmöjligheter för våra aktieägare”,
säger Mikhail Damrin, VD, Kopy Goldfields.
Efter offentliggörandet av Transaktionen den 29 maj 2020 initierade Nasdaq en ny noteringsprocess
av Bolaget på Nasdaq. Nasdaq har idag godkänt Bolaget för fortsatt notering, samt Kopy Goldfields
bolagsbeskrivning, i enlighet med Nasdaqs regler och bestämmelser.
Transaktionen är alltjämt villkorad av godkännande från aktieägarna vid Kopy Goldfields årsstämma
den 30 juni 2020, att vissa myndighetstillstånd erhålles, såsom konkurrensgodkännande, samt
slutförande av bekräftande due diligence. Transaktionen förväntas slutföras under, eller i anslutning
till, augusti 2020.
Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Kopy Goldfields hemsida: www.kopygoldfields.com.
För ytterligare information om Transaktionen refereras till offentliggörandet den 29 maj 2020,
bolagsbeskrivningen, samt kallelsen och de fullständiga förslagen till årsstämman, vilka finns
tillgängliga på Bolagets hemsida.
Ansvarig part
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Kopy
Goldfields nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.
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
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market 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 12 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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