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Framtida sammarbeten i fokus 

 Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu 
avklarad detta medför starkare kassa framöver och att 
bolagets ledning nu kan fokusera på det viktiga samarbetet 
med GV Gold gällande Krasny licensen. 

 

 I bokslutskommunikén indikerar Kopy för ytterligare 

försäljningar av licenser och nya möjliga Joint Venture-

sammarbeten. 

 

 Kopy handlas idag till en kurs omkring 1,3 SEK, detta är i 

linje med värdet av de framtida betalningarna som GV Gold 

kommer att lägga ner på prospektering. 

 
 Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor 

potential dock inte utan risker. 

 

5,5 poäng 7,0 poäng 4,0 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 1,4 

Antal aktier (milj) 30,2 

Börsvärde (MSEK) 43 

Nettokassa (MSEK) 2 

Free float (%) 50 % 

Dagl oms. (’000) 5 

  
Analytiker:  
Kristoffer Lindström  
kristoffer.lindstrom@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 14 12 15 15 15 
Tillväxt -24% -15% 26% 0% 0% 

EBITDA -14 -7 -12 -12 -12 
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

EBIT -14 -69 -12 -12 -12 
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg 

Resultat före skatt -15 -69 -12 -12 -12 
Nettoresultat -17 -67 -12 -9 -9 
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA -0,74 -2,20 -0,40 -0,29 -0,29 
P/E Neg Neg Neg Neg Neg 
EV/S 3,94 2,08 Neg Neg Neg 
EV/EBITDA Neg Neg 0,65 5,20 9,76 
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Sammanfattning 

Kopy Goldfields (KOPY.ST) 

Redeye Rating (0 – 10 poäng) 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Fokus på framtiden 

De enskilt viktigaste händelserna under det fjärde kvartalet var 

försäljningen av Kavkaz och Prodolny licenserna. Köpeskillingen uppgick 

till 50 miljoner rubel alltså omkring 10 miljoner kronor. 10% erhölls vid 

signeringen av avtalet och resterade betalning erhöll bolaget i februari 2014. 

Blickar vi framåt finns möjligheter till ytterligare försäljning av licenser och 

sammarbetet med GV Gold kommer att ligga i fokus. 

Kavkaz och Prodolny 

I februari meddelade Kopy Goldfields att de hade mottagit den sista delen 

av betalningen som uppgick till 45 MRUB, alltså omkring 7.15 MSEK för 

licensförsäljningen. Det totala beloppet uppgick till 50 MRUB för hela 

försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna. Att transaktionen nu är 

helt avklarad ses som positivt då detta medför en starkare kassa framöver 

och att bolagets ledning nu kan fokusera på det viktiga samarbetet med GV 

Gold gällande Krasny licensen. 

 

Sammarbetet med GV Gold innebär att GV skall investera upp till 9 

miljoner USD i ett borrprogram i Krasny-projektet. Kopy uppger att de 

under början av 2014 har implementerat ett antal förändringar i 

bolagsstrukturen för att förbereda sig inför sammarbetet med GV Gold. 

Fokusering och kostnadsreducering 

För att bolaget skall klara av det hårda klimatet som råder inom 

gruvsektorn har ledningen tagit fram en strategi som går ut på att reducera 

kostnader, minska antalet licenser och skapa Joint Venture-samarbeten för 

att närma sig produktion. 

 

Under det fjärde kvartalet har Kopy avyttrat diverse 

prospekteringsutrustning och inventarier som har bedömts vara 

överflödiga, även en reducering av antalet personal har skett. Att bolaget 

agerar för att reducera kostnaderna på ett effektivit sätt ser vi som positivt. 

 

Utöver försäljningen av Kavkaz och Prodolny licenserna så vill bolaget 

tydligt reducera antalet licenser och fokusera sig på de som de finner har 

störst möjlighet till framtida gruvdrift. Kopy uppger att de för diskussioner 

med potentiella köpare av Kopylovskoyeprojektet. 

 

Efter Joint Venture-samarbetet med GV Gold så söker även Kopy en 

partner för att utveckla Norra Territoriet. 

 

 

Kopy Goldfields tog emot 

slutbetalning för 

licensförsäljning i 

februari 

Diskussioner med 

potentiella köpare av 

Kopylovskoyeprojektet 
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Värdering 

Framförallt använder vi oss av värderingsmetoden EV/Resources vid 

värdering utav Kopy Goldfields. En multipel för EV/oz bestämms genom 

jämförelse med ett antal jämförbara gruvbolag och hur dessa värderas i 

förhållande till de uppskattade resurserna som bolagen har. 

 

Marknadsvärdering 

Då oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland har skapat en riskaverison 

för ryska tillgångar har värderingen för de ryska gruvbolagen minskat något 

sedan vår senaste uppdatering. Ukraina-krisen påverkar 

marknadsvärderingen av Kopy Goldfields då investerare kräver ett allt 

högre avkastningskrav för att äga ryska tillgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Gold 

Join-Venture avtalet med GV Gold är även den central för värderingen av 

Kopy. Vi uppskatar att Kopys andel i Krasny uppgår till ett värde om 0,9 

SEK per aktie och de anslagna prospekteringskostnaderna som GV Gold 

skall erlägga på 39 MSEK uppgår till 1,3 SEK per aktie. Det totala värdet 

utav samarbetet med GV Gold värderas till 2,2 SEK per aktie, alltså 60% av 

vårt motiverade värde för bolaget.  

 

 

 

 

Jämförelsevärdering prospekteringsbolag

USDm Mineraltillgång, tr oz ('000) Au, g/t Börsvärde Kassa EV EV/ oz

ROXGOLD INC 895 12,3 107 5,9 101 113

PAPILLON RESOURCES LTD 4200 2,4 426 48,7 377 90

ORBIS GOLD LTD 660 6,5 67 8,5 59 89

KLONDEX MINES LTD 2105 9,5 139 16,6 122 58

INTEGRA GOLD CORP 680 6,7 39 1,6 38 56

PROBE MINES LTD 4311 1,1 217 27,4 190 44

LYDIAN INTERNATIONAL LTD 3215 1,0 137 32,7 104 32

ASANKO GOLD INC 5951 1,4 371 197,6 174 29

MINERA IRL LTD 1790 3,2 37 -13,8 51 28

ALMADEN MINERALS LTD 3571 1,1 109 18,8 90 25

KAMINAK GOLD CORP-A 3200 1,6 70 6,8 64 20

OREX MINERALS INC 1178 1,1 15 -2,4 18 15

BELO SUN MINING CORP 4814 1,7 116 46,2 70 15

MARATHON GOLD CORP 1109 1,7 17 5,2 11 10

SABINA GOLD & SILVER CORP 5824 5,6 170 117,0 53 9

ATLANTA GOLD INC 1254 3,7 10 0,3 10 8

GOLDQUEST MINING CORP 4550 2,5 47 18,2 29 6

ARIANA RESOURCES PLC 1540 3,0 10 0,0 10 6

ALEXANDRIA MINERALS CORP 1405 1,8 7 0,7 7 5

NORTHERN FREEGOLD RESOURCES 1213 1,0 6 0,6 6 5

SANDSPRING RESOURCES LTD 10008 0,7 38 11,3 26 3

NORTHERN GOLD MINING INC 1630 0,9 10 6,3 4 2

INTL TOWER HILL MINES LTD 21042 0,6 64 30,5 33 2

75:e Percentil 4 431 3,5 127 29 96 38

Median 2 105 1,7 64 9 51 15

25:e Percentil 1 233 1,1 16 1 14 6

10:e Percentil 938 0,9 10 0 7 3

Kopy Goldfields 1 485 1,5 27 3 24 16

Källa: Redeye Research, bolagssidor, Bloomberg

Värdering
SEKm Enterprise value Värde per aktie Värderingsmetod/Kommentar

Krasny (49 %) 27,7 0,9 EV/Resource

Kopylovskoye 11,3 0,4 EV/Resource

Norra Territoriet 2,0 0,1 Förvärvskostnad

Betald prospektering Krasny 39,0 1,3 Enligt avsiktsförklaring

Tillägsköpeskilling Krasny 13,0 0,4 Enligt avsiktsförklaring

Kassa Q4'13 (ink. fsln. Kavk+Prod+Kras) 18,9 0,6 Bokfört värde

Marknadsvärde 111,9 3,7

Källa: Redeye Research
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Base-case 

I vårt Base-case värderas Kopy Goldfields baserat på befintliga tillgångar 

vid Krasny och Kopylovskoye som uppgår till ca 1,5 miljoner tr oz. 

Värderingsmetoden är EV/Resource och Base-case är att tillgångarna kan 

värderas upp i linje med 25:e percentilen för vår urvalsgrupp med 

jämförelsebolag. Detta innebär en värdering på ca 6 USD per tr oz vilket 

skulle motivera ett värde på 109,5 miljoner kronor inklusive kassan på ca 

2,4 miljoner kronor, motsvarande ett motiverat värde på 3,7 kronor per 

aktie. 

Bull-och Bear-scenario 

Utöver Base-case, som är det scenario Redeye finner troligt i framtiden så 

värderar Redeye även utifrån en scenariobaserad analysmetod med ett 

positivt Bull-case och pessimistiskt Bear-case. 

 

Bull-case 

I vårt Bull-case antar vi att Krasnys resurser kan fördubblas genom GV 

Golds prospekteringsarbete lyckas väl och att Kopy värderas upp kring en 

EV/oz på 18, vilket är medianen för alla jämförbara 

guldprospekteringsbolag. Detta skulle medföra ett motiverat värde om ca 

175 miljoner kronor vilket motsvarar 5,8 kr per aktie. 

 

Bear-case 

I vårt Bear-case värderar vi liksom i Base-case Kopy Goldfields baserat på 

befintliga tillgångar vid Krasny och Kopylovskoye som uppgår till ca 1,5 

miljoner tr oz. Värderingsmetoden är EV/Resource och i vårt Bear Case 

utgår vi från att tillgångarna värderas i linje med de bolag som värderas 

allra lägst i sektorn, vilket är ca 3 USD per tr oz. Vi räknar också med att 

kassan har förbrukats och det motiverade värdet på bolaget blir då 15,4 

miljoner kronor motsvarande 0,5 kronor per aktie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieutveckling med Bear-, Base- och Bull-case nivåer

Källa: Redeye Research
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Slutsats 

Kopy handlas idag till en kurs omkring 1,3 SEK, detta är alltså i linje med 

värdet av de framtida betalningarna som GV Gold kommer att lägga ner på 

prospektering i Krasny, vi finner det osannolikt att dessa framtida 

prospekteringar inte skall kunna ge ett resultat som överstiger kostnaderna.  

 

Värdedrivare framöver kommer från ett lyckat samarbete med GV Gold och 

nya utökningar av resurser i Krasny genom lyckad prospektering samt en 

minskad oro i den geografiska regionen. Vi finner att Kopy kan köpas billigt 

till dagens nivåer baserat på underliggande värde i licenser, nettokassa + 

köpeskilling och framtida prospekteringar i Krasny området. Vårt 

motiverade värde för Kopy är 3,7 kr per aktie vilket ger en rejäl uppsida, 

dock med en överhängande makroekonomisk risk och osäkra 

prospekteringsutfall. 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Redeye har förändrat sitt ratingsystem. Den nya metodiken är inte 

jämförbar med den förra. 

 

Ledning 5,5p

 

Kopy Goldfields första mineraltillgångsberäkning enligt internationell standard 
som gjordes för Kopylovskoye-fyndigheten var en besvikelse vilket ledde till ett 
minskat förtroende för bolaget. Därefter har bolaget levererat över förväntan samt 
tagit in Eldorado Gold som storägare och teknisk rådgivare vilket gett en 
kvalitetsstämpel. Eldorado köpte sina första aktier via en riktad emission till 
premiekurs vilket innebar en effektiv kapitalanskaffning. Mineraltillgången vid 
Krasny har vuxit snabbt och blivit större än vad som kunde förväntas baserad på 
historiska uppskattningar. Bolagets målsättning att identifiera mineraltillgångar 
på 5 miljoner tr oz är nåbar men en tydligare vision om hur det kommer skapa 
värden till aktieägarna behövs. 

Ägarskap 7,0p 

 

Eldorado som största ägare och teknisk rådgivare är mycket positivt för 
ägarbilden. Eldorado är finansiellt starkt (tecknade dock ej i senaste emissionen) 
vilket även gäller storägaren KGK Holding. Ett större ägande från VD och 
styrelseordförande samt hos de styrelsemedlemmar som idag har små innehav 
skulle öka betyget ytterligare. Markus Elsasser som är en investerare med fokus 
på råvarubolag är med i styrelsen och äger 6 procent av aktierna och tillsammans 
med övrig styrelse samt VD och CFO har de ett ägande på 10 procent. 

Tillväxtutsikter 4,0p 

 

Kopy Goldfields har ett flertal olika licenser men alla är inom samma geografiska 
område och fokus är på guld vilket ger en hög exponering mot en enskild råvara. 
Eldorado som storägare talar för att det finns möjligheter för att något av bolagets 
projekt kan nå gruvdrift på sikt. Bolaget har på sistone indikerat att de vill öka 
fokus på JV-projekt vilket skulle ge potential för lägre kostnader samt 
engångsintäkter. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Kopy Goldfields är ett prospekteringsbolag och har inga intäkter. 

Finansiell styrka 0,0p 

 

Kopy Goldfields har ett eget kapital på omkring 88 miljoner kronor och 
inga räntebärande skulder. Bolaget har inga återkommande intäkter men 
har nyligen tecknat en avsiktsförklaring avseende försäljning av en 
fyndighet vilket kan ge engångsintäkter. Kan bolaget realisera sin strategi 
om ökat fokus på JV-projekt kommer kapitalbehovet att minska. Kopy blir 
då mindre beroende av nyemissioner. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 14 12 15 15 15 
Summa rörelsekostnader -28 -19 -27 -27 -27 

EBITDA -14 -7 -12 -12 -12 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 

Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 -62 0 0 0 

EBIT -14 -69 -12 -12 -12 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -1 -1 0 0 0 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -15 -69 -12 -12 -12 

      

Skatt -2 3 0 3 3 

Net earnings -17 -67 -12 -9 -9 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 14 12 15 15 15 

Sum rörelsekost. -28 -19 -27 -27 -27 
Avskrivningar 0 -62 0 0 0 

EBIT -14 -69 -12 -12 -12 

Skatt på EBIT -2 25 0 3 3 

NOPLAT -16 -66 -12 -9 -9 

Avskrivningar 0 62 0 0 0 
Bruttokassaflöde -16 -4 -12 -9 -9 

Föränd. i rörelsekap 1 -2 -3 0 0 

Investeringar -34 2 64 64 64 

      
Fritt kassaflöde -49 -5 48 55 55 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 93% 89% 87% 86% 84% 

Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% 

Nettoskuld -11 -2 -51 -105 -160 
Sysselsatt kapital 143 85 25 -39 -102 

Kapit. oms. hastighet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt -24% -15% 26% 0% 0% 

VPA-tillväxt (just) -92% 196% -82% -26% 0% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE -12% -55% -15% -12% -14% 
ROCE -10% -57% -15% -17% -19% 

ROIC -16% -46% -14% -36% 23% 

EBITDA-marginal -101% -57% -80% -80% -80% 

EBIT-marginal -101% -578% -80% -80% -80% 

Netto-marginal -122% -560% -80% -59% -59% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA -0,74 -2,20 -0,40 -0,29 -0,29 

VPA just -0,74 -0,15 -0,40 -0,29 -0,29 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld -0,50 -0,08 -1,68 -3,48 -5,29 

Antal aktier 22,85 30,25 30,25 30,25 30,25 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 55,1 24,7 -7,8 -62,5 -117,1 

P/E -3,9 -0,4 -3,6 -4,8 -4,8 

P/S 4,8 2,3 2,9 2,9 2,9 
EV/S 3,9 2,1 -0,5 -4,2 -7,8 

EV/EBITDA -3,9 -3,6 0,7 5,2 9,8 

EV/EBIT -3,9 -0,4 0,7 5,2 9,8 

P/BV 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Eldorado Gold Corp 21,9 % 21,9 % 

KGK Holding AB 11,2 % 11,2 % 
UBS AG Clients Account 7,9 % 7,9 % 

Markus Elsasser 6,2 % 6,2 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,0 % 5,0 % 

SEB Life international assurance 4,7 % 4,7 % 

Cancale Förvaltnings AB 3,3 % 3,3 % 
Avanza Pension 2,8 % 2,8 % 

Gryningskust Holding AB 2,8 % 2,8 % 

Euroclear Bank 2,5 % 2,5 % 
 
Aktien   

Reuterskod  KOPY.ST 

Lista  First North 
Kurs, SEK  1,4 

Antal aktier, milj  30,2 

Börsvärde, MSEK  42,9 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Mikhail Damrin 

CFO  Tim Carlsson 

IR  Tim Carlsson 

Ordf  Kjell Carlsson 
   

Nästkommande rapportdatum   

FY 2013 Results  March 27, 2014 

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Kristoffer Lindström  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
kristoffer.lindstrom@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  11 2 51 105 160 
Kundfordringar 5 11 14 14 14 

Lager 2 1 1 1 1 

Andra fordringar 0 0 0 0 0 

Summa omsättn. 19 15 66 121 176 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 7 5 2 0 -2 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 140 79 18 -43 -104 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 148 84 21 -43 -106 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 166 99 87 78 69 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 8 11 11 11 11 

Summa kort. skuld 8 11 11 11 11 

Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 4 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 12 11 11 11 11 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 154 88 76 67 58 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 154 88 76 67 58 

      

Summa skulder och E. Kap. 166 99 87 78 69 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån -8,4 % Omsättning 3,6 % 

3 mån -12,9 % Rörelseresultat, just -7,93 % 

12 mån -55,6 % V/A, just -26,8 % 

Årets Början -12,9 % EK -30,0 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 
 

  
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Kristoffer.Lindström äger aktier i bolaget X: Nej 

 

 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Kopy Goldfields vision is to become a worldâ€ •class exploration and 

production company. The company’s business concept is to identify 

and develop bedrock gold projects  ocated within the established area 
of alluvial gold mining in Lena Goldfields in Bodaibo area of Irkutsk 

Region in Russia from exploration into production. The longâ€ •term 

target is to discover 5 Moz of mineral resources and annually produce 

0.2 Moz of gold within existing and new license areas. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 18 14 8 9 16 

3,5p - 7,0p 39 46 27 41 41 

0,0p - 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


