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Kopy Goldfields nyemission har fulltecknats och bolaget tillförs 10,9 MSEK
Antalet aktier i Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) kommer genom
emissionen att öka från 30 247 220 till 54 444 996 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 10,9 MSEK
före emissionskostnader.
Sammanlagt tecknades 24 197 776 aktier, varav 14 075 824 aktier tecknades med stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 58,2 % av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 682 725
aktier, motsvarande cirka 2,8 % av antalet erbjudna aktier, utan stöd av företrädesrätt. 9 439 227
aktier, eller 39,0 % av antalet erbjudna aktier tecknades av emissionsgaranter. Så snart emissionen
registrerats av Bolagsverket kommer BTA i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Det
nya aktiekapitalet kommer att öka med 9 200 509 kronor till 20 701 146 kronor.
Bolaget kommer nu att fortsatt koncentrera verkamheten på Krasny-projektet. Fokus är att påbörja
steg 2 av det prospekteringsprogram som genomförs med GV Gold med målsättning att under året
upprätta och rapportera en mineralreservsrapport under såväl den ryska GKZ-standarden som under
JORC om minst 9 ton guld (cirka 300 koz).
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
Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen.
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på Nasdaq First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av
världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till
elva berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer.
Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att skapa värde genom att identifiera och förvärva
högpotentiella guldfyndigheter och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten antingen kan
säljas eller utvecklas i samarbete med en annan partner under ett joint venture avtal.
Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat
Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.
Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 30 247 220 (54 444 996 efter registrering av avslutad emission)
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