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Nettoomsättningen för perioden uppgick till 333 tkr ( 0 tkr)
Periodens resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till -486 tkr (-443 tkr) och
ackumulerat resultat före skatt uppgick till -1 988 tkr (-1 164 tkr)
Kassaflödet under perioden var -536 tkr (112 tkr) och balansomslutningen vid
periodens slut var 4 822 tkr (4 177 tkr)
Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 089 tkr (759 tkr)

Kopparberg Minerals vision är att utvecklas till en betydande aktör inom prospekteringsbranschen
och på mineralmarknaden, samt genom en betydande tillväxt kontinuerligt ge ökade värden för sina
aktieägare. Bolaget kommer framledes att via nyemissioner ta in ytterligare kapital för nya
investeringar.

Frågor besvaras av;
VD Thomas Lundgren, Kopparberg Mineral AB, 070 – 397 25 24,

Bolagets utveckling under perioden
Allmänt
En nyemission med företräde för befintliga
aktieägare
påbörjades
under
perioden.
Emissionen som tillförde bolaget cirka 2
miljoner kronor övertecknades med 27 % och
avslutades efter periodens utgång. Bolaget
genomförde även en riktad emission om
650 000 kronor i samband med denna
emission.
Prospektering
Grönhög
Det geofysiska mätprogrammet för området
Grönhög 1 är nu genomfört. Området har
mätts med magnetometer och slingram (en
elektromagnetisk
metod).
Mätningarna
utfördes längs nord-sydliga profiler med ett
avstånd på 100 m och ett punktavstånd på 20
m. Över de mest intressanta områdena gjordes
direkt en förtätning av mätningarna för att ge
en mer detaljerad bild av anomalierna.
Två anomala stråk i nästan öst-västlig
riktning
framgår
av
mätningarna.
Ett
sammanfaller
med
Grönhögsoch

Silvergruvan medan det sydligare stråket
sammanfaller med några gamla skärpningar.
Vid tidigare provtagningar av LKAB
Prospektering har varp givit halter på 4-9 %
zink, 4-6 % bly och 0,6 % koppar. Kopparberg
Mineral väntar nu på egna analyser för att
verifiera dessa halter.
Från Grönhögsområdet har två olika prover
gett 25,7 g/t silver, 8,7 % zink och 0,4 % bly
samt 11,6 g/t silver och 15,3 % zink respektive.
Vetlanda
Utanför Vetlanda har varp från Kallsjö gruva
provtagits med mycket intressant resultat. Två
olika prover gav 4,7 g/t silver och 1,0 % koppar
samt 3,1 g/t silver och 0,6 % koppar
respektive. Detta ser bolaget som mycket
positivt och ökar intresset för området. Vidare
undersökningar av området planeras.
Övriga Inmutningar
Ett mätprogram för att testa området Bångbro
och ett program för en del av södra Sången är
på gång. Två prover från södra Sången har
gett 3,8 % zink resp. 7,2 % zink och 3,75 %
bly.
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Nya undersökningstillstånd
Ett nytt intressant område som inkluderar
Mormorsgruvan har provtagits vilket gav halter
på 1 g/t guld, 5,5 g/t silver och 2,7 % koppar.
Bolaget planerar nu vidare undersökningar i
området och har hos Bergsstaten ansökt om
undersökningstillstånd vilket beviljats.

Avsiktsförklaring med Zinifex
Zinifex Ltd. har tecknat avsiktsförklaring att
köpa in sig i Kopparberg Mineral ABs
undersökningstillstånd Grönhög nr 1 utanför
Åtvidaberg
Zinifex övertar 80 % av Kopparberg Minerals
undersökningstillstånd mot att de bekostar ett
borrprogram i området samt erlägger en
engångssumma till Kopparberg Mineral.

Borrigg
Bolaget nyanskaffade borrigg har under
perioden tagits i drift. Riggen har fungerat utan
större problem och det första uppdraget är
avslutat. Bolaget räknar med att kunna
belägga borriggen och att även få möjlighet att
borra på egna inmutningar. Nästa uppdrag är
att i samarbete med Zinifex genomföra
borrningar på Grönhög 1. Dessa arbeten
beräknas påbörjas i augusti 2008.

Järnmalmsbolag
De tre bolagen Archelon Mineral AB, IGE
Nordic AB och Kopparberg Mineral AB har
bildat ett gemensamt bolag, Nordic Iron Ore
AB, som ägs till lika delar, för att i detta företag
undersöka möjligheten att på nytt exploatera
denna råvaruresurs.
Efterfrågan på järnmalm har under de senaste
åren ökat och därmed har järnmalmspriserna
även stigit. Under 1960- och 70 talen rådde en

motsatt
prisutveckling
då
en
mängd
producerande järnmalmsgruvor stängdes, inte
minst i svenska Bergslagen.
Bolaget kommer att från bolagsbildarna totalt
tillföras
12
undersökningstillstånd
med
avseende på järn, varav tio ligger i Bergslagen
och två i Norrbotten. Områdena som berörs
omfattar nedlagda gruvor med kända
mineraltillgångar
samt
påvisade
järnmineraliseringar som tidigare ej varit
föremål för brytning. Kopparberg Mineral
kommer att vara operatör för bolaget.
Inledande arbeten skall omfatta dokumentation
och sammanställning av det nya bolagets
totala järnmalmspotential med syfte att finna
ett externt bolag för fortsatt projektutveckling.
Alternativt kommer möjligheten att utveckla
järnmalmsprojekten i egen regi att undersökas,
där Archelon Mineral, IGE Nordic och
Kopparberg Minerals aktieägare kan komma
att erbjudas delägande.

Framtidsutsikter
Styrelsen och verkställande direktören ser
framtiden an med tillförsikt och arbetet med
undersökningstillstånden
kommer
att
intensifieras. Med den nya geologiska
utrustningen finns förutom att använda den på
egna undersökningstillstånd även möjligheten
att sälja tjänster till andra aktörer.

Antal Aktier
Antalet utestående aktier är 68 678 210. Dessa
är fördelade på 3 050 000 stycken A-aktier och
65 628 210 stycken B-aktier

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007/
08 kommer att avges den 30 oktober 2008.

Kopparberg den 31 juli 2008
Thomas Lundgren
VD
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Bolagets analyser är baserade på enstaka prover och skall endast ses som indikationer. Det betyder
inte att eventuell malm håller dessa koncentrationer.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-888 90, Web: www.kopparbergmineral.se
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