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Kopy Goldfields kapitalmarknadsuppdatering 2020 idag klockan 09:00 CET
Idag den 27 oktober 2020 kl 09:00 CET kommer Kopy Goldfields AB (publ) (“Kopy Goldfields” eller
“Bolaget”) hålla en webbsänd kapitalmarknadsuppdatering. VD Mikhail Damrin och CFO Tim
Carlsson kommer att presentera under eventet.
Kopy Goldfields kommer uppdatera marknaden kring bolagets strategiska planer och hur Kopy
Goldfields – efter samgåendet med Amur Zoloto – har stärkt sin position genom att addera
producerande tillgångar.
Bolaget kommer vidare ge mer information kring sin tillgångsbas, synergierna mellan prospektering
och produktion, nästa steg för produktionstillgångarna i Khabarovsk-regionen i Ryssland: Perevalnoye,
Yubileyniy och de alluviala projekten, samt ge en uppdatering kring bolagets prospekterings- och
utvecklingsprojekt.
Den 16 oktober 2020 presenterade Kopy Goldfields en uppdaterad beräkning av mineraltillgångar och
malmreserver som visade 2 756 koz berggrunds- och alluvialt guld i tillgångskategorierna Kända,
Indikerade och Antagna mineralresurser, vilket reflekterar en ökning om 32%, jämfört med den
föregående beräkningen som gjordes 2019, för Amur Zolotos mineraltillgångar och malmreserver.
Baserat på de nya estimaten, exklusive potentiell produktion från Krasny-projektet, är Kopy Goldfields
målsättning att till 2025 producera >100 koz guld och guldekvivalenter genom organisk tillväxt, med
motsvarande capex om cirka 130 miljoner USD. Detta förväntas finansieras av produktion och av
lånefaciliteter som finns tillgängliga för Bolaget.
Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via
telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.
Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/2020-10-27-cmu2020
För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer. Vänligen ring in minst 10 minuter
innan utsatt tid för att undvika försening.
SE: +46850558365
UK: +443333009034
US: +18338230590
RU: 88005009867 (PIN: 29210528#)
En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken och
presentationsmaterialet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.kopygoldfields.com
För ytterligare 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 är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest
kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och
vetenskap med internationell ledning, ”best industry practice” samt modern och effektiv teknik för att identifiera

och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ
First North Growth Market i Stockholm.
Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg &
Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 8 408 933 50, e-post:
info@hagberganeborn.se.
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