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Kopy Goldfields säkerställer ny finansiering om 15 MSEK
Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) är glada att kunna tillkännage att ett
nytt lån om 15 miljoner kronor har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB med avsikt att
finansiera Bolagets verksamhet, inklusive det pågående prospekteringsprogrammet på Maly
Patom-projektet. Samtidigt har också det befintliga långfristiga lånet om 30 miljoner kronor
omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 13 september 2022.
Med det nya lånet om 15 miljoner kronor kommer Kopy Goldfields att kunna finansiera verksamheten
och fortsätta försäljningsprocessen av Krasny. Lånet kommer också att täcka det pågående
prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet vilket möjliggör en förstärkning av Bolagets
projektportfölj.
Kopy Goldfields innehar redan ett långfristigt lån om 30 miljoner kronor, beviljat av Scandinavian
Credit Fund I AB, med ursprunglig förfallodag den 4 mars 2021. Detta lån har nu omförhandlats och
förlängts med ett och ett halvt år och tillsammans med det nya beloppet om 15 miljoner kronor har
det totala lånet om 45 miljoner kronor en ny förfallodag den 13 september 2022. Skulden kan
emellertid återbetalas från och med mars 2020. Lånet bär en årlig ränta om 11,75% som kapitaliseras
varje kvartal och förfaller till betalning i samband med lånets återbetalningsdag. Det innebär att inga
räntebetalningar kommer att ske förrän lånet återbetalas.
Under 2018 sålde Bolaget sitt Kopylovskoye-projekt för 6 miljoner USD. Köpeskillingen kommer att
erläggas i flertalet betalningar fram till den 31 december 2021. Om betalningarna accelereras och är
gjorda innan den 31 december 2020 kommer den totala köpeskillingen att reduceras till 5 miljoner
USD. Med de nya lånevillkoren är återbetalningen av lånet bättre matchade mot de förväntade
betalningarna från Kopylovskoye-försäljningen.
”Kopy Goldfields är nu en av de tre största aktörerna i den guldrika Lena Goldfields-regionen och
innehar en markareal motsvarande 28 procent av de totala guldlicenserna i området. Med detta lån
kan vi finansiera det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet och på så sätt
positionera oss och avtäcka nästa intressanta guldprojekt i vår pipeline av licenser. Vi kommer också
att kunna fortsätta försäljningsprocessen av Krasny. Guldpriset har stigit till nivåer som inte skådats
på många år och vi noterar en ökad aktivitet av förvärvstransaktioner inom den ryska guldbranschen.”
säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.
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 är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 september 2019 kl. 10.00 CEST.
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, 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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