Kvartalsredogörelse september 2008 – november 2008
•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 686 tkr (17 tkr). Den positiva utvecklingen i
omsättning är en följd av att serviceverksamheten byggs upp.

•

Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -562 tkr (-650 tkr)

•

Kassaflödet under perioden var -823 tkr (-1 092 tkr) och balansomslutningen vid
periodens slut var 7 896 tkr (4 010 tkr)

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 322 tkr (2 049 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.
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Bolagets utveckling under perioden
Prospektering
Första omgången topphammarborrning inom
området Laxberget är avslutad. Två olika
områden har testats med sammanlagt 91 hål,
från vilka bottenmorän och första ovittrade
1,5m fast berg har provtagits.
Analyserna från det första området är färdiga
och
visar
på
en
sammanhängande
mineraliserad zon på ca 1500 meter, vilken
sammanfaller med en sedan tidigare
identifierad geofysisk anomali. Resultatet från
det norra området inom Laxberget gav klart
förhöjda värden av koppar. Högsta halterna
finns på den mest västliga linjen varför vidare
borrningar kan bli aktuella längre väster ut. Ca
500m väster om sista borrprofilen finns två
små skärpningarna med kopparkis, vilket
ytterligare stödjer en förlängning väster ut.
Uppföljande borrningar på första området i
Laxberget har nu påbörjats. Borrprogrammet
omfattar både förtätande borrprofiler samt
fördjupning av tidigare borrade hål. Då ytberget
provtogs i det tidigare borrprogrammet kommer
nu prover att tas 30m ner i berget och i de nya
profilerna provtas både i ytberget och 30m ner.

Analyserna från Bångbro gav de högsta
värdena av bly inom kampanjen. Anomalin
verkar fortsätta in under samhället i
Kopparberg, vilket försvårar vidare arbeten.
Som ett led i Kopparberg Minerals arbete att
bygga upp en stark prospekteringsportfölj har
Bolaget under senaste veckorna ansökt om två
nya undersökningstillstånd samt frånträtt tre
stycken äldre tillstånd i Hällefors och Nora
kommun.
De nya tillstånden Frukostmossen (565 ha)
och Storfallsberget (484 ha) ligger inom
Ljusnarsberg respektive Ludvika kommun och
avser basmetallerna koppar, zink och bly samt
silver och guld. På båda områdena har tidigare
prospektering förekommit. Kopparberg Mineral
kommer att bygga vidare på dessa resultat.
Inom de respektive områdena finns starkt
mineraliserade block och äldre gruvor. Bolaget
har stora förhoppningar på områdena och
redan nu planering för geofysiska mätningar
och topphammarborrningar.
Kopparberg Mineral har tecknat
distributionsavtal med Sweden Diamond
Drilling avseende kärnborrning.
Kopparberg
Mineral
har
tecknat
ett
distributionsavtal med Sweden Diamond
Drilling avseende kärnborrning. På detta sätt
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kan Kopparberg Mineral även erbjuda
kärnborrning
på
den
skandinaviska
prospekteringsmarknaden. Kopparberg Mineral
får genom detta ett komplett utbud av
prospekteringstjänster.
De första offerterna är redan ute och bolaget
börjar nu att aktivt marknadsföra hela sin
portfölj av tjänster.

Ekonomisk utfall
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 686
tkr (17 tkr). Den positiva utvecklingen i
omsättning
är
en
följd
av
att
serviceverksamheten byggs upp. Periodens
resultat före skatt för första kvartalet uppgick till
-562 tkr (-650 tkr) Kassaflödet under perioden
var -823 tkr (-1 092 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 7 896 tkr
(4 010 tkr). Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 322 tkr (2 049
tkr).

Framtidsutsikter
I dagens turbulenta situation har försäljning av
prospekteringsservice blivit besvärligare och vi
kan inte med samma säkerhet som tidigare
räkna
med
inkomster
från
detta.
Prospekteringsverksamheten i landet styrs bl a
av de metallpriser som råder i världen och med
den pågående finanskrisen som drar över
världen har basmetallpriserna fått ta mycket
stryk. Järn- och guldpriserna står sig i
skrivande stund relativt bra. Guldet brukar
behålla eller öka sitt värde i orostider medan
järnmalmspriset förhandlas endast årsvis vilket
kanske lett till en viss eftersläpning i
prisreduktionen. Samtidigt är detta ett gyllene
tillfälle för de prospekteringsbolag som har de
finansiella resurserna att förbereda sig inför
nästa högkonjunktur och ta fram de fyndigheter
som skall utvinnas om några år och generera
nya inkomster. Vi hoppas därför att vi kan
fortsätta att belägga vår utrustning och

personal och ha funnit och inmutat intressanta
uppslag för att stå redo när konjunkturen
vänder.
Kopparberg Mineral har byggt upp ett stort
kontaktnät i prospekteringsbranschen under de
år som bolaget funnits och vi har levererat
resultat till nöjda kunder. Jag har därför en
förhoppning och tro att vi kommer att finna
lönsamma uppdrag även i framtiden.
Bolaget utvärderar löpande intressanta
gruvprojekt men till dags dato har dessa inte
mött bolagets krav på lönsamhet.

Nyemission
Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral
beslutat att genomföra en företrädesemission
om cirka 4,8 miljoner kronor i kombination med
ett optionsprogram som kan tillföra ytterligare
cirka 7,7 miljoner kronor för att finansiera
fortsatta prospekteringsinsatser vid Laxberget
och framtida arbeten på nyligen förvärvade
inmutningar.
Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga
aktieägare omfattar högst 68 678 210 units
med en aktie serie B, teckningskursen 0,07
kronor den medföljande optionsrätten ger
möjlighet att teckna ytterligare en aktie till en
kurs av 0,14 kronor under perioden 1 april
2010 till 14 april 2010.

Antal aktier
Antalet

utestående

aktier

är

68 678 210

stycken. Dessa är fördelade på 3 050 000
stycken A-aktier och 65 228 210 stycken Baktier

Kommande rapportdatum
Delårsrapport september 2008 - februari 2009
kommer
att
avges
23
april
2009.

Kopparberg den 22 januari 2008
Thomas Lundgren
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

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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