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KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR HALVÅRET
FÖR AMUR ZOLOTO
Insiderinformation: Till följd av årsstämmans godkännande av det villkorade omvända förvärvet av
Amur Zoloto, fortskrider Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) med
slutförandet av transaktionen, vilket förväntas i eller kring augusti 2020. Som en konsekvens därav,
offentliggör Kopy Goldfields idag en operationell uppdatering för Amur Zoloto.
Höjdpunkter:
•

•
•
•
•

Amur Zoloto bedriver två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i
Ryssland och rapporterar en total produktion av guld och guldekvivalenter om 23,9 koz (742
kg) i det första halvåret 2020, inklusive 53,9 koz (1 677 kg) silver, jämfört med 25,9 koz (807
kg) guld och guldekvivalenter i motsvarande period föregående år.
Försäljning av guld i det första halvåret 2020 uppgick till 26,5 koz (825 kg), jämfört med 22,6
koz (704 kg) i motsvarande period föregående år.
Design och anskaffning av utrustning har påbörjats vid anläggningen Yubileiny med
målsättningen att utöka anrikningskapaciteten från nuvarande 130 kta (tusen ton per år) till
250 kta år 2022.
Alluvial guldutvinning (grustvätt) vid Buor-Sala och Kagkan-Chudny fyndigheterna påbörjades
i maj 2020 medan jordavrymningsarbeten startade i mars 2020 med viss försening på grund
av reserestriktioner till följd av Covid-19.
Hittills har Covid-19 haft begränsad påverkan på verksamheten: malmbaserad
guldproduktion, konstruktion och försäljningsaktiviteter har ej påverkats materiellt. Skifttider
har förlängts för att täcka upp för övergångsperioden p.ga reserestriktioner för att skydda
bolagets avlägset belägna verksamheter och närliggande samhällen, och en 14-dagars
karantän har introducerats för all personal som rest till gruvanläggningarna. Den alluviala
guldproduktionen påbörjades med viss försening. Eftersom huvuddelen av det alluviala
guldet utvinns under juni – oktober och alluvial guldproduktion utgör cirka 20% av Amur
Zolotos totala guldproduktion förväntas dock den försenade starten av den alluviala
guldproduktionen ha en begränsad påverkan på den totala guldproduktionen.

”Transaktionen med Amur Zoloto är på väg att slutföras. Vi ser framemot att konsolidera Amur
Zolotos starka operationell prestanda i Kopy Goldfields. Den operationella prestandan är ytterligare
stärkt av historiskt höga guldpriser och en svag Rub/USD växelkurs, vilken direkt påverkar omsättning
och vinstmarginaler för guldutvinning”, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.
Yubileinyprojektet
Yubileinyprojektet inkluderar den verksamma underjordsgruvan Krasivoe och anrikningsverket
Yubileiny. Krasivoegruvan påbörjade produktion 2004, initialt som ett dagbrott och sedan som
underjordsgruva från 2010. Yubileyniy är en konventionell CIP-anläggning med en installerad
kapacitet om 130 000 ton per år (tpa) och en planerad kapacitetsökning till 250 000 tpa år 2022.
Flödesschemat inkluderar framställande av gravitationskoncentrat som följs av intensiv
cyanidbehandling av gravitationskoncentratet och flotationskoncentrat av anrikningssand, vilket följs
av en CIP-process av flotationskoncentratet. Resultatet från anläggningen blir guldlegering (doré
tacka) med cirka 17–30% guldinnehåll vilka är vidare raffinerade till guldtackor vid ett externt
smältverk. I Yubileiny lakas även gravitations- och flotationskoncentrat producerat vid anläggningen

Perevalnoe till doré tackor och under det första halvåret 2020 lakades totalt 175,3 ton
gravitationskoncentrat och 2 699,87 ton flotationskoncentrat från Perevalnoeprojektet vid
anläggningen Yubileyniy, vilket innebar en produktion av 13,6 koz guld (423 kg), inrapporterat under
Perevalnoeprojektet.
Yubileinyprojektet
Bruten underjordsmalm
Utvecklad underjord
Underjordsmalm, malmhalt
Anrikad malm
Genomsnittlig halt
Producerat guld

Enhet
ton
meter
g/t
ton
g/t
kg
koz

1H 2020
89 500
1 102
4,15
64 500
4,95
239,4
7,7

1H 2019
39 500
483
5,65
59 500
5,63
263,9
8,5

Perevalnoeprojektet
Perevalnoeprojektet inkluderar anrikningsverket Perevalnoe och Perevalnoe-fyndigheten. Gruvdrift i
dagbrottet Perevalnoe påbörjades 2015 och anrikningsverket driftsattes år 2017. Anläggningen
producerar gravitations- och flotationskoncentrat på plats vilket sedan transporteras och lakas vid
anläggningen i Yubileiny för produktion av doré tackor. Koncentratanläggningen i Perevalnoe
(gravitation och flotation) med en designad kapacitet om 125 000 tpa, processade i verkligheten
144 000 tpa år 2019, till följd av borttagning av flaskhalsar.
Malm bryts för närvarande från dagbrottet Brekchiyevaya och dagbrottet Priaytnoe och i framtiden
från en underjordsgruva belägen under dagbrottet Brekchiyevaya. Den brutna malmen delas i tre
kategorier; höghaltig, låghaltig och ”höglaknings”-haltig. Den höghaltiga malmen med halt över 5 g/t,
blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan 3 och 5 g/t) för att få en huvudhalt om 5,5–6,5 g/t
och anrikas sedan vid anläggningen Peravalnoe till gravitation- och flotationskoncentrat vilket sedan
transporteras och lakas vid anläggningen Yubileiny. Låghaltig malm som inte blandas med höghaltig
malm lagras för framtida användning. ”Höglakningsmalmen” som har en halt lägre än 2 g/t lagras på
plats till år 2021 då höglakning med en kapacitet om 250 ktpa kommer påbörjas.
Perevalnoeprojektet
Gråbergsproduktion
Bruten malm
Genomsnittlig malmhalt
Inklusive
Höghaltig malm
Genomsnittlig halt
Låghaltig malm
Genomsnittlig halt
Höglakningsmalm
Genomsnittlig halt
Anrikad malm
Genomsnittlig halt
Producerad
gravitationskoncentrat
Genomsnittlig halt
Producerad
flotationskoncentrat
Genomsnittlig halt
Guldproduktion (vid
Yubileinyanläggningen från
gravitations- och

Enhet
m3
ton
g/t

1H 2020
1 263
108 400
3,65

1H 2019
685
129 900
4,74

ton
g/t
ton
g/t
ton
g/t
ton
g/t
ton

33 200
7,47
18 900
3,54
56 300
1,44
82 610
5,53
182,98

40 100
11,13
89 800
1,89
0
0
59 710
8,34
174,64

g/t
ton

743,64
2 892,54

1 159,46
2 327,00

g/t
kg

102,28
423,0

118,52
410,17

flotationskoncentrat från
Perevalnoeprojektet)
koz

13,6

13,2

Alluvial brytning
Under 2020 producerar Amur Zoloto alluvialt guld vid två vaskavlagringsområden; Buor-Sala och
Kagkan-Chudny, vilka ligger nära projekten Yubileiny och Perevalnoe. Dessa är grunda vattendragsvaskavlagringsområden vilka skrapas samman av bulldozers och lastas på dumprar och transporteras
till semi-mobila tvättanläggningar, alternativt transporteras av hjullastare. Jordavrymningsarbeten
sker främst på hösten och tidig vår med grustvätt från maj till oktober.
Alluvial brytning
Överliggande lager
Gruvdrift
Alluvialt grus tvättat
Genomsnittlig halt
Guldproduktion

Unit
000’m3
000’m3
000’m3
g/m3
kg
koz

1H 2020
821
170
128
499
63,7
2,0

1H 2019
555
148
302
398
120,3
3,9

Kvalificerad person
Alexander Polonyankin, MAusIMM(CP), är kvalificerad person enligt JORC och medlem av Australasian Institute
of Mining and Metalurgy, och har granskat och godkänt den tekniska informationen relaterad till verksamheten
i detta pressmeddelande.
Ansvarig part
Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB (publ) 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 ytterligare information, 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.
Den 29 maj 2020 offentliggjorde bolaget att det hade ingått i ett villkorat avtal om att förvärva via Amur Zoloto
via ett omvänt förvärv. Transaktionen villkorades av godkännande från Kopy Goldfields årsstämma den 30 juni
2020. Till följd av godkännande från årsstämman arbetar Kopy Goldfields med att slutföra transaktionen (vilken
förväntas slutföras i eller omkring augusti 2020), men transaktionen är fortsatt föremål för bl.a. regulatoriskt
godkännande.
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.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869
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 verksamt. 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) gramgång med eventuella joint ventures och samarbeten; (v)
växlingskurser, särskilt avseende rysk rubel och amerikansk dollar. 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 av många olika anledningar, inklusive men inte
begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldexplorationsbolag 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 opåkallat förlita dig 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 förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt
lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

