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Kopy Goldfields meddelar långsiktigt produktionsmål och bjuder in till
Kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020
Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) (“Kopy Goldfields” eller “Bolaget”) meddelar idag
Bolagets långsiktiga produktionsmål; >100 koz av guld och guldekvivalenter år 2025 genom organisk
tillväxt. CAPEX för perioden 2020–2025 beräknas uppgå till cirka 130 miljoner USD (inklusive moms)
vilket förväntas finansieras via befintlig produktion och av lånefaciliteter som finns tillgängliga för
Bolaget. Vidare bjuder Kopy Goldfields in investerare, analytiker och media till en
kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020, där Bolaget kommer uppdatera marknaden kring
Kopy Goldfields strategiska ambitioner efter samgåendet med Amur Zoloto.
Kopy Goldfields produktionstillgångar består av fyra producerande gruvor och inkluderar två
bergrundsgruvor och två alluviala gruvor, samt två anrikningsverk i Khabarovsk-regionen av Fjärran
Östern-regionen i Ryssland. Kopy Goldfields långsiktiga mål är att till 2025 producera >100 koz av guld
och guldekvivalenter genom organisk tillväxt, vilket överensstämmer med vad som blivit oberoende
granskat i den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen, så kallad ”Competent Persons Report” som
publicerades den 16 oktober 2020.
Bolaget uppskattar att CAPEX för 2020–2025 uppgår till cirka 130 miljoner USD (inklusive moms). Detta
förväntas finansieras av produktion och av lånefaciliteter som finns tillgängliga för Bolaget. Som
meddelades i den senaste operationella uppdateringen förväntar sig Kopy Goldfields att
helårsproduktionen av guld och guldekvivalenter 2020 kommer att uppgå till mellan 52–54 koz, vilket
är något över produktionsnivån för 2019 om 52 koz.
Mer information om historiska nyckeltal
Bolaget tillhandahåller ytterligare information om proforma-siffror för halvåret (H1) 2020 och 2019
samt helåret (FY) 2019:
Proforma-siffor (1)
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Nettoskuld
Nettoskuld / LTM EBITDA

Notering: (1) De konsoliderade proforma-siffrorna har enbart upprättats för illustrativa ändamål och är endast avsedda att ge
intressenterna en ytterligare datauppsättning som kan krävas för analys- och benchmarkingsändamål mot historiska resultat.

Inbjudan till Kapitalmarknadsuppdatering 2020
Kopy Goldfields bjuder in investerare, media och analytiker till en webbsänd
kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020 kl 09:00-10:00 CET. Presentationen kommer att
hållas av VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson.

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 webcast: 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
En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.
Ansvarig part
Kopy Goldfields AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Kopy
Goldfields nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.
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.
Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 886 005 575
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter,
bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning,
likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget
och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”,
”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter,
inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där
Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till
olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet
på ”going concern”-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt
avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att
de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och

osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de
framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och
osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana
risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska
händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger
till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av
pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras
utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt
meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller
Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

